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Abstract 

 

Strategies are needed by various organizations, including PT. Bank Bengkulu in 

carrying out its activities. Head office PT. Bengkulu Bank needs human resource 

strategy in anticipating the global change and increasing the competitiveness among 

banks in the province of Bengkulu, which is more competitive. 

The result of environmental analysis showed that an assessment of internal and 

external factors affect the human resource of head office PT. Bank Bengkulu. These 

findings indicate that an organization can optimize its existing strengths and 

opportunities, as well as anticipate any threats or improve its weaknesses. The findings 

of the environmental analysis must be used as a consideration for the company in 

formulating appropriate strategies to be applied to the management of human 

resources. This research is a descriptive study and the methods of collecting data is 

from interviews with stakeholders, and secondary data. 

The findings from IFE, EFE, SWOT, IE and QSPM analysis indicated that PT. 

Bank Bengkulu Pusat is recommended to apply a penetration strategy by increasing the 

competency of human resources in the field of technology, providing the opportunity for 

employees to give suggestions and establishing a forum in order to provide a medium of 

communication and information for employees in the placement process, development. 

Head office PT. Bank Bengkulu is also recommended to create a wider and comfortable 

workspace in order to improve employee’s performance. Establishing an efficient 

management in operational costs and giving attention to the welfare of employees are 

also recommended to optimize the capacity and quality of human resources. 

Keywords : Human Resource Strategy, SWOT Analysis. 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang artinya tempat penukaran 

uang. Bank pertama kali didirikan pada tahun 1690 pada masa kerajaan Inggris, 

berdasarkan gagasan William Paterson dan Charles Montagu. Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 10 

tahun 1998). Saat ini, bank menawarkan pelayanan yang fleksibel, lokasi 

beroperasi yang tersebar banyak, membayarkan tarif untuk para nasabahnya, dan 

memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam dunia perbankan.  

Bank merupakan salah satu sektor penunjang kemajuan ekonomi daerah, salah 

satunya adalah PT. Bank Bengkulu. Dengan pertumbuhannya yang semakin pesat 

PT. Bank Bengkulu harus terus meningkatkan kualitasnya terutama dalam bidang 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan 

bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan dalam lingkungan bisnis yang semakin 

kompetitif. Maka organisasi dituntut untuk memberdayakan dan mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia karena 

manusialah satu-satunya sumber utama penentu kesuksesan suatu bank yang tidak 

bisa digantikan oleh teknologi lain walaupun sarana dan prasarana pendukungnya 

sangat lengkap.  
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PT. Bank Bengkulu yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1969, mulai 

menjalankan operasional pada tanggal 13 April 1971. PT. Bank Bengkulu 

memiliki 24 kantor yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang utama, kantor 

cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Dengan jumlah kantor yang 

tersebar diberbagai daerah di Provinsi Bengkulu, PT. Bank Bengkulu sangat 

memerlukan banyak sumber daya manusia yang berkualitas dalam membantu 

perusahaan mencapai tujuan dan terus merencanakan srategi yang efektif untuk 

dapat eksis bermain dalam persaingan dengan bank-bank lain. Dalam usaha 

mewujudkan hal tersebut, PT. Bank Bengkulu melakukan berbagai penerapan 

strategi dalam bidang sumber daya manusia. Melalui proses analisis lingkungan, 

baik eksternal maupun internal, dapat diperoleh suatu penilaian mengenai besar 

pengaruh faktor sumber daya manusia dalam memberikan peluang dan ancaman 

atau menjadi kekuatan dan kelemahan terhadap kegiatan organisasi, sehingga 

organisasi dapat mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta 

mengantisipasi segala ancaman atau memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. 

Selanjutnya, melalui proses analisis lingkungan, dapat dirumuskan strategi yang 

tepat untuk diterapkan pada sumber daya manusia perusahaan. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas untuk terus dapat 

berkembang dan meningkatkan ekonomi daerah PT. Bank Bengkulu harus terus 

menjaga kualitas, terutama dari segi sumber daya masnusia yang ada di dalam 

organisasi tersebut. Maka penulis mengambil judul “Strategi Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Bengkulu Pusat. Hal ini 

untuk dapat melihat strategi yang dilakukan untuk menunjang kinerja yang 

optimal pada karyawan PT. Bank Bengkulu Pusat.  
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1.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan penulis hanya dibatasi pada beberapa hal 

berikut, antara lain : 

a. Strategi alternatif peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PT. 

Bank Bengkulu Pusat periode tahun (2013-2014) 

b. Kualitas sumber daya manusia bersifat fisik hanya dibatasi oleh 

kesejahteraan, tidak termasuk gizi karena penilaian gizi setiap orang 

bersifat relatif berbeda sehingga sulit untuk dinilai atau diukur. 

c. Strategi yang dimiliki akan dianalisis menggunakan IFE, EFE, SWOT, IE, 

dan QSPM. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam perjalanannya PT. Bank Bengkulu banyak mengalami hambatan 

terutama dengan semakin pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia, tentunya 

untuk dapat bersaing PT. Bank Bengkulu harus menyiapkan strategi dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti, sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi alternatif peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang akan dilakukan pada PT. Bank Bengkulu tahun (2013-2014)?  

2. Bagaimana prioritas strategi alternatif peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang akan dilakukan PT. Bank Bengkulu? 

 

 

 

STRATEGI PENINGKATAN..., VISTA RISKY AMANDA, Ma.-IBS, 2013



1.4 Tujuan Penelitian 

Sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi alternatif peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan pada PT. Bank 

Bengkulu tahun (2013-2014). 

2. Untuk mengetahui prioritas strategi alternatif peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang akan dilakukan PT. Bank Bengkulu tahun. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank yang diteliti 

untuk meningkatkan pelayanan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

serupa dimasa mendatang, serta menambah pengetahuan bagi yang 

berkepentingan dalam ilmu pengetahuan sumber daya manusia. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab 

dengan materi, antara lain : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini menjelaskan beberapa teori yang berhubungan dan 

mendasari pembahasan dalam penelitian yang sedang dilakukan ataupun 

terdahulu. Landasan teori ini akan menjadi dasar dalam menganalisa. Teori yang 

ada dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, literatur, dan bahan 

perkuliahan.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang digunakan 

penulis, dan analisis yang digunakan untuk mengetahui strategi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dengan melakukan wawancara serta pengamatan. 

Dalam bab ini juga akan dianalisis strategi internal dan eksternal yang ada untuk 

dapat mengkombinasikan faktor-faktor tersebut. Analisis dilakukan secara 

kualitatif terhadap strategi yang paling efektif digunakan. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab IV menjelaskan gambaran umum objek yang diteliti, hasil analisa, dan 

hasil evaluasi dari informasi, serta data yang diperoleh. Penjelasan mengacu pada 

landasan teori, dan hasil observasi yang dilakukan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini memberi penjelasan mengenai inti penelitian yang 

didapatkan dari hasil pembahasan, serta beberapa saran-saran yang berhubungan 

dengan pembahasan masalah. 
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BAB II 

Landasan Teori 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat, atau intinya adalah 

bagian dari ilmu manajemen yang secara khusus mengatur aspek manusianya 

(Hasibuan dalam Arifin dan Fauzi, 2007). Sedangkan, pengertian lain manajemen 

sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” 

atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, 

menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian (Dessler, 2011). Dari 

banyaknya pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia, perusahaan 

perlu memperhatikan proses manajemen sumber daya manusia untuk berjalannya 

suatu organisasi dengan baik, prosesnya yaitu : 
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      Gambar 2.1 

Proses Manajemen SDM 

 

     

   

 

         

 

  

  

 

 

        

 

         

  

        

        

 

 
  

 

(Sumber: Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, 2007) 
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Fungsi dari manajemen sumber daya manusia menurut Cherrington 

(2009), antara lain untuk : 

a. Staffing/Employment 

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, 

dan seleksi sumber daya manusia. Sebenamya para manajer bertanggung jawab 

untuk mengantisispasi kebutuhan sumber daya manusia. Meskipun penarikan 

tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh departemen sumber daya manusia, 

departemen lain tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dari spesifikasi 

pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Dalam proses seleksi, departemen 

sumber daya manusia melakukan penyaringan melalui wawancara, tes, dan 

menyelidiki latar belakang pelamar. 

b. Performance Evaluation 

Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab 

departemen sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer menanggung 

tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan departemen sumber 

daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja 

yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh 

seluruh bagian perusahaan. Departemen sumber daya rnanusia juga perlu 

melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar 

kinerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat. 

c. Compensation 

Dalam hal kompensasi/reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik 

antara departemen sumber daya manusia dengan para manajer. Para manajer 

bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departemen sumber daya 
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manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. 

Sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan 

manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Pembayaran meliputi gaji, bonus, 

insentif, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh karyawan. Manfaat 

meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cuti, dan sebagainya. Departemen 

sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi 

yang diberikan bersifat kompetitif diantara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai 

dengan hukum yang berlaku (misalnya: UMR), dan memberikan motivasi. 

d. Training and Development 

Departemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu 

para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, 

menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi 

karyawan baru (orientasi), maupun yang sudah ada (pengembangan 

keterampilan), terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, 

memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan 

pengembangan, serta mengevaluasi efektifitas progam pelatihan dan 

pengembangan. Tanggung jawab departemen sumber daya manusia dalam hal ini 

juga menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Tanggung jawab ini 

membantu restrukturisasi perusahaan dan memberikan solusi terhadap konflik 

yang terjadi dalam perusahaan. 

e. Employee Relations 

Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, departemen sumber 

daya manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah 

persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Tanggung jawab utama departemen 
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sumber daya manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat 

(misalnya: mogok kerja, demonstrasi). Dalam perusahaan yang tidak memiliki 

serikat kerja, departemen sumber daya manusia dibutuhkan untuk terlibat dalam 

hubungan karyawan. Secara umum, para karyawan tidak bergabung dengan 

serikat kerja jika gaji mereka cukup memadai dan mereka percaya bahwa pihak 

perusahaan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka. Departemen sumber 

daya manusia dalam hal ini perlu memastikan apakah para karyawan diperlakukan 

secara baik dan apakah ada cara yang baik dan jelas untuk mengatasi keluhan.  

f. Safety and Health 

Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program 

keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan 

kondisi yang sehat. Departemen sumber daya manusia mempunyai tanggung 

jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, 

mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan 

melaporkan adanya kecelakaan kerja. 

g. Personnel Research 

Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas perusahan, departemen 

sumber daya manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan 

perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering 

diperhatikan oleh departemen sumber daya manusia adalah penyebab terjadinya 

ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, bagaimana prosedur penarikan dan 

seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Departemen sumber 

daya manusia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis 
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informasi yang menyinggung masalah ini. Hasilnya digunakan menilai apakah 

kebijakan yang sudah ada perlu diadakan perubahan atau tidak. 

 

2.1.2 Manajemen Strategi 

Manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk 

memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi 

yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2011). 

Sedangkan, pengertian lain dari manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan 

dan tindakan yang menghasilkan perumusan, dan implementasi rencana yang 

didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan (Pearce and Robinson, 2008). 

Pada dasarnya manajemen strategi mendorong konsekuensi perilaku positif untuk 

mencapai tujuan perusahaan, dampak positif dari manajemen strategi, antara lain : 

a. Aktifitas formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk 

mencegah timbulnya masalah. 

b. Keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan akan diambil dari 

alternatif terbaik yang tersedia. 

c. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada 

setiap rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi 

mereka. 

d. Kesenjangan dan tumpang tindih aktivitas individu dan kelompok akan 

berkurang karena partisipasi dalam formulasi strategi mengklarifikasi 

perbedaan peran. 

e. Resistensi terhadap perubahan akan berkurang. 
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2.1.2.1 Komponen-Komponen Model Manajemen Strategi 

a.  Misi Perusahaan 

Misi suatu perusahaan merupakan tujuan unik yang membedakan 

perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi lingkup 

dari operasinya.  

b.  Lingkungan Internal 

 Perusahaan menganalisis kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia, 

keuangan, dan fisik perusahaan yang dapat mempengaruhi atau berpotensi 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia. Menurut 

Mangkuprawira (2011) elemen- elemen tersebut terdiri dari : 

1. Serikat Buruh, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh para pekerja, 

selain dapat memberikan keuntungan bagi MSDM, merupakan tantangan 

yang sangat aktual. Lembaga ini mempunyai kekuatan tawar-menawar 

yang sangat tinggi yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan-tekanan 

pada perusahaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan mereka, 

misalnya mengenai tinggi rendahnya upah atau gaji, jam kerja, atau 

bahkan keputusan-keputusan mengenai siapa yang akan dipromosikan atau 

ditempatkan dalam jabatan tertentu. 

2. Sistem Informasi Kepegawaian, keseluruhan informasi sangat dibutuhkan 

dalam berbagai aktivitas atau program-program sumber daya manusia 

seperti dalam perencanaan sumber daya manusia, penempatan, dan lain-

lain. Tetapi sering kali para pegawai tidak mau memberikan informasi 

yang tepat mengenai berbagai hal yang diperlukan sebagai bahan 
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pengembangan sumber daya manusia oleh departemen sumber daya 

manusia. 

3. Budaya Organisasi, budaya yang dimiliki suatu organisasi bisa berbeda 

dengan yang lain, budaya itu akan menentukan cara-cara yang didukung 

oleh anggota untuk mencapai tujuan organisasi.  

4. Struktur Organisasi, struktur diartikan dengan berbagai tugas-tugas dibagi-

bagi, siapa yang melapor dan kepada siapa, dan mekanisme koordinasi 

yang harus diterapkan. Akibat lingkungan bisnis yang berubah, perubahan 

dalam strategi, ukuran organisasi, dan teknologi organisasi, struktur sering 

kali harus diubah, misalnya dengan melakukan penyederhanaan yang akan 

membawa dampak langsung terhadap MSDM dalam hal berkurangnya 

jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh karyawan. 

c.  Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal perusahaan terdiri atas seluruh kondisi serta 

kekuatan yang mempengaruhi pilihan strategis dan menentukan situasi 

kompetitifnya. Lingkungan eksternal bersifat multifat atau kompleks, ia memiliki 

banyak faktor atau unsur yang dapat memiliki pengaruh pada keberhasilan 

perusahaan. Ada 2 macam lingkungan eksternal menurut (Mangkuprawira, 2011), 

yaitu : 

A. Lingkungan Kemasyarakatan, meliputi kecenderungan beragam tekanan-

tekanan umum yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, tetapi dapat 

memiliki pengaruh secara tidak langsung pada perusahaan. Bagian dari lingkungan 

kemasyarakatan, antara lain : 
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1. Tekanan Ekonomi, dapat diperkirakan sebagai sebuah mekanisme yang 

menentukan sikap pelaku bisnis. Tekanan ini dengan teratur 

mengakibatkan terjadinya pertukaran sumber daya, seperti uang, tenaga 

kerja, dan informasi. Kecenderungan implikasi ekonomi yang tinggi sering 

sukar ditentukan. Sebagai contoh, di Indonesia pada pertengahan Juli 1997 

tidak disangka tiba-tiba terjadi krisis moneter yang mengakibatkan 

terjadinya krisis ekonomi. Pengaruh signifikan yang terjadi adalah 

lumpuhnya sektor riil yang dicerminkan dengan PHK besar-besaran.  

2. Tekanan Teknologi, jenis tekanan ini memiliki pengaruh utama pada 

formulasi keseluruhan strategi sumber daya manusia. Teknologi juga 

memiliki pengaruh substansial pada rancangan pekerjaan di sebuah 

perusahaan, sebagai persoalan krusial. Contoh kemajuan teknologi, antara 

lain komputer yang juga sering disebut intelejen artifisial yang 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dalam bentuk efektivitas dan 

efisiensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Tentu saja contoh di atas akan berpengaruh terhadap SDM dan MSDM, 

misalnya diperlukan tenaga ahli yang makin bertambah melalui rekrutmen, 

pelatihan, dan pengembangan, serta manajemen kompensasi. 

3. Tekanan Politik dan Hukum, misalnya tentang peraturan upah minimum, 

dapat menyebabkan terjadinya kelabilan jalannya perusahaan. Jika upah 

minimum regional tidak terpenuhi, maka kecenderungan yang terjadi 

adalah demontrasi dan pemogokan karyawan. Begitu pula tentang tekanan 

politik yang menyebabkan jalannya roda pemerintahan tidak stabil dapat 

menyebabkan pengaruh langsung maupun tidak langsung pada persoalan 
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SDM. Contoh yang nyata adalah tentang kebijakan bebas bea masuk beras 

dan gula impor yang menyebabkan produsen dan pengusaha domestik di 

bidang itu sangat terpukul karena terjadinya distorsi harga. Kalau tidak 

ditinjau, maka fenomena tersebut menimbulkan disinsentif usaha yang 

pada gilirannya akan berpengaruh pada MSDM. 

4. Tekanan Sosio, Budaya dan Demografi, tekanaan faktor ini termasuk nilai 

budaya masyarakat, norma, kelembagaan, dan juga unsur-unsur fisik, 

seperti usia, jenis kelamin, dan geografis daerah. Secara jelas tekanan ini 

mempengaruhi perusahaan melalui unsur-unsur lingkungan tugas, seperti 

pelanggan dan angkatan kerja. Contohnya, semakin terbukanya 

kesempatan kerja bagi angkatan kerja perempuan, termasuk istri, 

menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan untuk pengasuh bayi dan 

pekerjaan rumah tangga. Pada contoh lainnya, setiap perusahaan yang baru 

didirikan belum tentu merekrut tenaga kerja dari lingkungan perusahaan 

itu, tetapi dari luar. Karena hal ini terkait pada ragam etos kerja. Bisa jadi 

perusahaan itu merekrut dari tempat yang jauh dari lokasi perusahaan, 

walaupun dalam jangka pendek perusahaan harus membayar ongkos 

angkutan yang besar, tetapi untuk jangka panjang perusahaan akan 

menguntungkan dengan mempekerjakan karyawan beretos kerja keras dan 

terampil. 

B. Lingkungan Tugas 

1. Pangsa Pasar Tenaga Kerja, sebuah faktor yang amat penting dalam 

menentukan strategi SDM. Ia merupakan konfigurasi individu pekerja atau 

ketersediaan pekerjaan dalam sebuah wilayah geografis, baik negara, 
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daerah ataupun lokal. Empat hal kunci dalam menganalisis sifat pasar 

kerja adalah tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, tingkat kedudukan 

pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Semua faktor tersebut berpengaruh 

terhadap perumusan manajemen SDM, mulai dari rekrutmen, penempatan, 

pelatihan, dan pengembangan sampai manajemen kompensasi. 

2. Faktor Persaingan, strategi dan pelaksanaan yang dilakukan para pesaing 

memiliki pengaruh pokok langsung pada perumusan strategi. Jika sebuah 

perusahaan menemukan bahwa pesaing membayar gaji atau upah lebih 

tinggi untuk pekerjaan yang sama, maka perusahaan harus menetukan 

untuk menyepadani (match) atau memberi upah yang lebih, manakala 

perusahaan akan mempertahankan para pekerjanya yang produktif. 

3. Pasar Pelanggan atau Klien, faktor pokok lainnya dari lingkungan tugas 

yang mempengaruhi formulasi strategi adalah pasar. Tidak dapat dibantah 

bahwa karakteristik pasar dan industri banyak menentukan strategi 

perusahaan. Faktor lingkungan ini sangat dekat hubungannya dengan 

unsur kompetisi, karena tekanan persaingan bermain signifikan di dalam 

pasar spesifik.  

4. Pengguna Lain, kalangan individu dan kelompok yang memiliki saham 

disatu sisi dan perusahaan di pihak lain dalam upaya terlibat dalam 

pengembangan pendapatan perusahaan akan saling mempengaruhi.para 

pengguna, seperti nasabah, organisasi lokal, serikat pekerja, organisasi 

pemerintah, dan organisasi perdagangan bisa jadi menekankan harapan 

mereka tentang bagaimana perusahaan seharusnya beroperasi. 
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5. Peran SDM dalam Mengamati Lingkungan, SDM adalah posisi terbaik 

dari tiap unit perusahaan untuk mengamati lingkungannya dan masalah-

masalah pasar kerja. Unit SDM dapat membantu perusahaan untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikannya kepada pengambil 

keputusan kunci guna dipertimbangkan oleh pengambil keputusan 

strategik. 

6. Peran Manajemen Transformasi dan Perubahan, metapora dalam peran ini 

adalah sebagai change agent. Pemenang atau yang kalah akan menghadapi 

meningkatnya jumlah perubahan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi, 

diantisipasi, atau dikontrol. SDM memastikan inisiatif ditentukan, 

dikembangkan, dan diaplikasikan tepat pada waktunya. SDM yang sukses 

menjadi change agent mampu mengubah penolakan menjadi penyelesaian, 

perencanaan dengan hasil , ketakutan akan perubahan menjadi 

bersemangat mengenai kemungkinannya. 

7. Petunjuk Manajemen, seluruh uraian ini dapat dimanfaatkan untuk 

membuat sejumlah petunjuk bagi para manajer.  

d.  Analisis dan Pilihan Strategis 

 Penilaian terhadap lingkungan eksternal dan profil perusahaan yang 

dilakukan secara simultan memungkinkan suatu perusahaan untuk 

mengidentifikasi beragam peluang interaktif menarik. 

e.   Tujuan Jangka Panjang 

Menunjukkan hasil yang diharapkan dengan menjalankan strategi tertentu 

yang merepresentasikan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan 

jangka panjang. 
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f.   Strategi Fungsional 

Langkah penting implementasi strategi induk dilakukan dengan membagi-

baginya ke dalam berbagai sasaran jangka pendek, misalnya dalam jangka waktu 

tahunan, secara berkesinambungan dengan memperhatikan skala prioritas, serta dapat 

diukur. Sasaran jangka pendek ini hendaknya mengacu pada strategi fungisonal yang 

sifatnya operasional. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan 

berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi prioritas saja, 

melainkan juga dengan strategi bidang fungsional lainnya. Di dalam organisasi 

perusahaan yang konvensional, bidang-bidang fungsional utamanya adalah bidang 

keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, serta bidang pemasaran. 

g. Program Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Agar sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang 

telah ditetapkan, strategi perlu ditindak lanjuti dengan pelaksanaan (action) yang 

didahului perencanaan. Perencanaan dibuat dalam bentuk program-program kerja, 

jika program kerja telah disiapkan berikut sumber daya yang dibutuhkan, maka 

pelaksanaan kerja sudah dapat dimulai. Pengendalian atau pengawasan 

dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan 

oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada rencana yang telah disepakati, 

sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari batas-batas toleransi. Jika 

hasil evaluasi pekerjaan diketahui bahwa ada faktor X yang mengakibatkan 

terjadinya penyimpangan kerja dari rencana yang ada, dan memang disebabkan 

salah asumsi atau oleh hal-hal lain yang sifatnya uncontrollable, maka rencana 

perlu direvisi ulang. 

Manajemen strategi harus dimiliki oleh setiap lembaga atau perusahaan 

untuk dapat menjalankan organisasinya. Manajemen strategi yang baik harus 
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dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya, berikut ini adalah gambaran siklus 

proses manajemen strategi yang baik untuk digunakan :  

Gambar 2.2 

Siklus Manajemen Strategi 

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Fred R. David, 2011) 

 

2.1.2.2 Alat Pengukur Manajemen Strategi 

Keterangan alat ukur manajemen strategis menurut David (2011), antara 

lain : 
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a. Internal Factor Evaluation (IFE) 

 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal 

perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya 

dari aspek manajemen, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, 

sistem informasi, dan produksi atau operasi. 

b. External Factor Evaluation (EFE) 

 Matriks External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman 

yang ada di luar perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk 

menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, 

demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan 

persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada, serta data external 

relevan lainnya. Tahapan dalam penilaian faktor-faktor eksternal sama 

dengan tahapan penilaian faktor-faktor internal, yang membedakan hanya 

pada faktor yang akan dinilai. 

c. Matrix SWOT 

 SWOT adalah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif 

(memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi 

sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut 

kontribusinya masing-masing. Analisa SWOT adalah semata-mata sebuah 

alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang 

dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan 
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sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar bagi 

masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian lain analisa 

SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis.  

d. Internal-External Matrix (IE) 

 Internal-Eksternal (IE) matrix adalah alat manajemen strategi yang 

digunakan untuk mengalisa kondisi pekerjaan dan posisi strategis dari 

suatu bisnis. IE matrix adalah berdasarkan suatu analisa dari faktor 

internal dan external bisnis yang digabungkan menjadi satu model. IE 

matriks didasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu IFE total weighted 

scores pada sumbu x dan EFE total weighted scores pada sumbu y.  

e. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 Quantitative strategic planning matrix merupakan alat untuk 

mengevaluasi secara objektif berbagai alternatif strategi yang diperoleh.  

 

2.1.3  Kualitas Sumber Daya Manusia  

 Pada hakikatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting 

dilakukan, terutama untuk menunjang kemajuan suatu organisasi. Kualitas sumber 

daya manusia menurut Notoatmojo dalam Winot (2011), menyangkut dua aspek 

yakni aspek fisik dan non fisik. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dapat diarahkan pada kedua aspek tersebut. Untuk 

menentukan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program peningkatan 
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kesejahteraan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka 

upaya pelatihan dan pengembangan sangat diperlukan.  

 

2.1.3.1 Kualitas Fisik 

1. Kesejahteraan Karyawan 

Kesejahteraan karyawan menurut Hasibuan (2007 : h.182 ), adalah balas 

jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki 

kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. 

Berikut alasan pentingnya kesejahteraan karyawan : 

a. Kesejahteraan karyawan meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

b. Kesejahteraan karyawan meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi 

karyawan 

c. Kesejahteraan karyawan meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover 

karyawan 

d. Kesejahteraan karyawan memberikan ketenangan dan keamanan  

e. Kesejahteraan karyawan lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan dan 

keluarganya 

f. Kesejahteraan karyawan memperbaiki kondisi fisik, mental dan sikap 

karyawan 

g. Kesejahteraan karyawan mengurangi konflik serta menciptakan suasana 

yang harmonis 

h. Kesejahteraan karyawan mengefektifkan pengadaan karyawan 
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2. Gizi 

 Gizi adalah proses makhluk hidup menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti (penyerapan), absorpsi, 

transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang 

tidak digunakan (http://mhs.blog.ui.ac.id). Gizi sangat diperlukan dalam 

kehidupan manusia, manfaat dari gizi adalah : 

a. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta 

mengganti jaringan tubuh yang rusak 

b. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari 

c. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral 

dan cairan tubuh yang lain 

d. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit 

(protein) 

 

2.1.3.2 Kualitas Non Fisik  

1. Pelatihan 

 Pelatihan mengacu kepada metode yang digunakan untuk memberikan 

karyawan baru atau yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka 

butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Pelatihan adalah proses mengajar 

keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru untuk melakukan 

pekerjaannya (Dessler, 2011). Berikut ini 5 langkah proses pelatihan dan 

pengembangan, antara lain : 

a. Analisis kebutuhan, yaitu mengetahui keterampilan kerja spesifik yang 

dibutuhkan, menganalisis keterampilan dan kebutuhan calon yang akan 
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dilatih, dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta 

tujuan prestasi. 

b. Merencanakan instruksi, untuk memutuskan, menyusun, dan 

menghasilkan isi program pelatihan, termasuk buku-buku. 

c. Validasi, dimana orang-orang yang terlibat membuat sebuah program 

pelatihan dengan menyajikannya kepada beberapa pemirsa yang dapat 

mewakili. 

d. Menerapkan program itu, yaitu melatih karyawan yang ditargetkan. 

e. Evaluasi dan tindak lanjut, dimana manajemen menilai keberhasilan atau 

kegagalan program ini. 

Metode Pelatihan 

a. On the job training, melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan 

sambil mengerjakannya. 

b. Magang, suatu proses terstruktur dimana pekerja dilatih menjadi yang 

terampil melalui kombinasi pelajaran di kelas dan pelatihan langsung di 

pekerjaan. 

c. Belajar secara informal, sebagian besar pekerjaan yang dipelajari 

karyawan bukan berdasarkan pelatihan, tetapi kegiatan informal termasuk 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan berkolaborasi dengan kolega. 

d. Job instruction training, daftarkan urutan tugas setiap pekerjaan, dan hal-

hal penting lainnya, untuk memberikan langkah-langkah pelatihan secara 

bertahap kepada karyawan. 

e. Pengajaran, cara yang tepat dan sederhana untuk memberikan 

pengetahuan kepada sekelompok orang yang akan dilatih. 
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f. Pengajaran yang terprogram, metode yang sistematis untuk mengajarkan 

keterampilan pekerjaan dengan memberikan pertanyaan atau fakta, yang 

memungkinkan orang itu untuk memberikan respon, memberikan orang 

yang belajar itu jawaban timbal balik yang akurat. 

g. Tehnik pelatihan kemampuan membaca dan menulis 

h. Pelatihan dengan peralatan audiovisual, tehnik pelatihan dengan 

menggunakan audiovisual seperti film, powerpoint, video konferensi, 

kaset audio, dan kaset video dapat sangat efektif dan telah luas digunakan. 

2. Pengembangan 

 Banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan organisasi, 

dan mengimplementasikan perubahan itu sendiri, salah satu cara yang 

paling banyak digunakan adalah pengembangan organisasi. 

Pengembangan organisasi adalah semua upaya untuk meningkatkan 

kinerja manajemen saat ini ataupun di masa datang dengan 

menginformasikan pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan 

keterampilan (Dessler, 2011).  

Metode Pengembangan Manajer 

a. Metode studi kasus, metode pengembangan dimana manajer diberikan 

deskripsi tertulis tentang masalah organisasi untuk diteliti dan dipecahkan. 

b. Permainan manajemen, sebuah teknik pengembangan dimana kelompok-

kelompok manajer bersaing dengan membuat keputusan terkomputerisasi 

mengenai situasi simulasi tetapi realistis. 

c. Seminar diluar, banyak perusahaan dan universitas yang menawarkan 

seminar koferensi pengembangan manajemen. 
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d. Program yang terkait dengan universitas, banyak universitas yang 

menyediakan program pendidikan eksekutif dan pendidikan lanjutan dan 

kepemimpinan, supervisi, dan sejenisnya. 

e. Permainan peran, teknik pelatihan dimana orang yang dilatih 

memerankan satu bagian dalam situasi manajemen yang realistis. 

f. Pembuatan model perilaku, teknik pelatihan dimana orang-orang yang 

dilatih terlebih dahulu diperlihatkan teknik manajemen yang baik dalam 

sebuah film, lalu diminta untuk memainkan peran dalam situasi simulasi, 

kemudian diberi umpan balik, dan pujian oleh penyelia mereka. 

g. Pusat pengembangan dalam perusahaan, pelatihan dengan metode 

perusahaan memperkenalkan kepada para calon manajer latihan yang 

realistis untuk meningkatkan keterampilan manajemennya. 

 

Program-Program Inovatif dalam Pengembangan 

1. Memberikan anggaran perorangan pada setiap karyawan, dari anggaran ini 

karyawan dapat mempelajari pilihan karir dan pengembangan pribadi. 

2. Menyediakan pusat karir dikantor maupun pusat karir online, hal ini 

termasuk dengan fasilitas perpustakaan, workshop, serta menyediakan 

pelatih karir perorangan untuk memberi pedoman karir. 

3. Mendorong pertukaran/perubahan peran, harusnya karyawan bekerja 

secara temporer di posisi-posisi yang berbeda dalam rangka 

mengembangkan pemahaman yang lebih baik pada kekuatan dan 

kelemahan pekerjaan mereka. 
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4. Membangun “kampus perusahaan”, buat perkuliahan dan program-

program yang berkaitan dengan pengembangan tersedia melalui kerjasama 

dengan universitas dan konsultan setempat. 

5. Bantu mengorganisasikan “tim keberasilan karir”, tim adalah kelompok 

kecil karyawan dari departemen yang sama atau berbeda yang bertemu 

secara berkala untuk membangun dan saling mendukung satu sama lain 

dalam pencapaian tujuan karir mereka. 

6. Sediakan pelatih karir, pelatih karir dapat membantu karyawan membuat 

perencanaan karir mereka ke depan. 
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2.2  Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran yang penulis buat berdasarkan dari tinjauan 

pustaka. Penulis menggambarkan rerangka pemikiran dalam gambar 2.3, 

sebagai indikator penunjang kemajuan perusahaan dan menganalisis strategi 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan 

kinerja karyawan PT. Bank Bengkulu. 

 

Gambar 2.3 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor Internal 
dan Eksternal. 

Analisis 
SWOT 

Visi dan Misi PT. 
Bank Bengkulu 

Strategi Peningkatan 
Kualitas SDM yang Dipakai 

Saat Ini 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Metodologi 
Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

Analisis Strategi 
Perencanaan SDM Dalam 
Rangka Peningkatan Daya 
Saing Pada MAN Kota 
Kediri 3 

 

 

 

 

 

 

IFE, EFE, dan 
SWOT 

Kesimpulan dari penelitian 
ini bahwa MAN Kota 
Kediri 3 dapat 
direkomendasikan untuk 
menerapkan strategi SO, 
yaitu :  
1. Tingkatkan jumlah dan 
kemampuan tenaga ahli, 
dengan spesifikasi dan 
keahlian yang 
dibutuhkan, serta tingkat 
pendidikan tinggi, sehingga 
mampu mengatrol 
kemampuan 
dan keahlian siswa. 
2. Tingkatkan kualitas 
SDM melalui penambahan 
pelatihan dan 
pengembangan (Training 
and Development), 
Penyesuaian skill manajer 
dan karyawan yang 
sesuai dan terfokus kepada 
strategi yang telah 
ditetapkan. 
3.  Tingkatkan loyalitas 
dan produktifitas pegawai, 
dengan peningkatan 
motivasi dan kesejahteraan 
karyawan. 
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No. Judul Penelitian Metodologi 
Penelitian Hasil Penelitian 

2.  

 
Analisis Strategi Agresif 
Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Kantor 
Cabang Probolinggo 
 

 
 
 
 
 
 
Matriks Faktor 
Internal, Matriks 
Faktor Eksternal, 
Matriks Strategi 
Besar, Matriks 
SWOT, dan 
Matriks Profil 
Kompetitif yang 
menghasilkan 
strategi agresif. 

   Pada hasil penelitian ini 
PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Kantor Cabang 
Probolinggo terletak pada 
strategi agresif (sel 1) 
dengan strategi 
Pengembangan Pasar, 
Penetrasi Pasar, dan 
Pengembangan Produk. 
Banyak bank pesaing di 
Kota Probolinggo, maka 
PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Kantor Cabang 
Probolinggo harus mampu 
melihat lingkungan internal 
sehingga lingkungan 
eksternal menjadi baik dan 
selalu berkompetitif 
maupun inovatif dalam 
menjalankan tugas dan 
wewenang sebagai 
perusahaan yang bergerak 
dibidang keuangan. 

 

No. Judul Penelitian Metodologi 
Penelitian Hasil Penelitian 

2.  

 
Strategi Pengembangan SDM 
di PT. Nojorono Tobacca 
Kudus, Jawa Tengah 
 

 
 
 
 
Matriks SWOT 

Dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang dominan 
dalam PSDM adalah : 
(1)Pelatihan karyawan, 
(2)Rekrutmen karyawan,  
(3)Ketersediaan SDM, 
(4)Pengembangan karir, 
(5)Sarana dan fasilitas 
kerja. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1  Objek Penelitian 

3.1.1 Sifat Penelitian 

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian jurnal ini adalah teknik 

penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada PT. Bank 

Bengkulu. PT. Bank Bengkulu terletak di propinsi Bengkulu, tepatnya di Jl. 

Basuki Rahmat No. 6 Bengkulu, Indonesia dengan nomor telepon. (0736) 341170 

Hunting, 22144 - 21751 - 26098 - 22679 – 347280 Fax. (0736) 21178, dan alamat 

e-mail : info@bankbengkulu.co.id. Penelitian studi kasus ini dengan 

mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan 

data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai strategi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pada PT. Bank Bengkulu.  

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Bengkulu akan dilaksanakan 

dari bulan April sampai dengan Juni 2013. Penelitian dimulai dari tahapan 

pengumpulan data, analisis data, hingga distribusi hasil, dan evaluasi. 
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3.2  Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, studi 

literatur, dan data skunder. Data penulis dapatkan dari PT. Bank Bengkulu, serta 

analisis lain dari pemerintahan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, penulis 

melakukan diskusi dan menganalisis kelayakan data dengan pihak-pihak terkait. 

Untuk data skunder penulis dapatkan dari berbagai sumber di internet, dan buku-

buku pendukung. 

 

3.3  Metode Analisis Data 

Data yang penulis dapatkan akan dianalisis melalui beberapa metode yang 

akan dijelaskan di bawah ini. Analisis yang dilakukan untuk mendapatkan 

kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian, dan untuk dapat 

memberikan saran. Berikut tahapan dan keterangan analisis yang akan penulis 

lakukan menurut (David, 2011) : 

 

3.3.1  Internal Factor Evaluation (IFE) 

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari 

beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, 

sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi, dan produksi atau operasi. 
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Tahapan Kerja 

Tahapan kerja pada matriks internal factor evaluation pada prinsipnya sama 

dengan external factor evaluation, berikut tahapannya : 

1. Buatlah daftar critical success factors untuk aspek internal kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses), biasanya 15 sampai 20 faktor. 

2. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan skala 

yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi, dan begitu pula sebaliknya. 

Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung 

berdasarkan rata-rata industrinya. 

3. Beri nilai (rating) antara 1 samapa dengan 4 bagi masing-masing faktor 

yang memiliki nilai : 

1 = sangat lemah 

2 = tidak begitu lemah 

3 = cukup kuat 

4 = sangat kuat 

Jadi, nilai (rating) mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot 

mengacu pada industri di mana perusahaan berada. 

4. Kalikan antara bobot dan nilai (rating) dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya di bawah 2,5 

menandakan bahwa secara internal perusahaan adalah lemah, sedangkan 

nilai yang berada  di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. 
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Gambar 3.1 

 

*) Menggambarkan perusahaan mempunyai kekuatan internal di atas rata-rata 

industri 

 (Sumber : www.maxi-pedia.com/IFE+EFE+matrix+internal+factor+evaluation) 

 

3.3.2  External Factor Evaluation (EFE) 

Matriks External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman yang 

ada di luar perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal 

menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan di pasar industri di mana 

perusahaan berada, serta data external relevan lainnya. Tahapan dalam penilaian 

faktor-faktor eksternal sama dengan tahapan penilaian faktor-faktor internal, yang 

membedakan hanya pada faktor yang akan dinilai. 
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Gambar 3.2 

 

*) Menggambarkan perusahaan mempunyai sedikit kelemahan terhadap 

kemampuan ratarata untuk menjawab faktor-faktor eksternal 

    (Sumber : http://www.maxi-pedia.com/EFE+matrix+external)  

 

3.3.3 Matrix SWOT 

 Setelah paparan tiga macam matriks untuk input-stage, berikut dipaparkan 

matriks-matriks untuk matching-stage. Yang pertama adalah matriks 

TOWS/SWOT. Matriks threats-opportunities-weaknesses-strengths (TOWS) 

merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer 

mengembangkan empat tipe strategi, yaitu : 

1 Strategi SO kekuatan-peluang (strength-opportunity) 

Bila perusahaan memiliki banyak kekuatan dan di dalam lingkungan 

banyak peluang, maka perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk 

memasuki peluang-peluang tersebut dengan strategi yang tepat. Misalnya : 

melakukan integrasi vertikal, atau melakukan diversifikasi yang tidak 

berhubungan dengan industri yang lama. 
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2 Strategi WO kelemahan-peluang (weakness-opportunity) 

Bila perusahaan memiliki kelemahan-kelemahan internal yang cukup kritis 

dan di dalam lingkungan terdapat banyak peluang, maka perusahaan dapat 

melaksanakan strategi yang berorientasi untuk membalikkan kelemahan-

kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Dengan demikian perusahaan dapat 

menangkap peluang yang bersangkutan, misalnya dengan pengembangan 

pasar, produk, efisiensi atau fokus pasar. 

3 Strategi ST kekuatan-ancaman (strength-threat) 

Sebaliknya jika perusahaan memiliki banyak kekuatan namun di dalam 

lingkungan terdapat ancaman yang relatif banyak dan besar, maka 

perusahaan dapat melakukan strategi diversifikasi usaha yaitu dengan 

memasuki industri baru, baik yang masih berhubungan dengan industri 

lama maupun tidak, atau dengan melakukan joint venture. 

4 Strategi WT kelemahan-ancaman (weakness-threat) 

Bila perusahaan memiliki banyak kelemahan dan di dalam lingkungan 

banyak ancaman yang besar, maka perusahaan perlu menjalankan strategi 

untuk mempertahankan pasar (defensive) atau melakukan divestasi, 

misalnya melakukan penyempitan lini produk dan mengurangi segmen 

pasar yang dilayani, menjual asset dan investasi yang tidak 

menguntungkan, jika perlu keluar dari industri dan melikuidasi 

perusahaan. 

Tahapan Kerja 

1. Buat daftar peluang eksternal perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman eksternal perusahaan. 
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3. Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan. 

4. Buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan. 

5. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan 

catat hasilnya dalam sel strategi SO. 

6. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal 

dan catat hasilnya dalam strategi WO. 

7. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal 

dan catat hasilnya dalam sel strategi ST. 

8. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal 

dan catat hasilnya dalam sel strategi WT. 

          Gambar 3.3 
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3. Atasi Kelemahan 

dengan Memanfaatkan 
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5. Peluang 

4. 

5. 

 

Peluang 

4. 

5. 

Ancaman  

(Threats-t) 

1. 

2. 

3. Tuliskan Ancaman 

4. 

5. 

 

Strategi ST 

 

1. 

2. 

3. Gunakan Kekuatan 

untuk Menghindari 

Ancaman 

4. 

5. 

Strategi WT 

 

1. 

2. 

3. Minimalkan 

Kelemahan dan 

Hindari Ancaman 

4. 

5. 

 

(Sumber : Fred R. David, 2011) 

 

3.3.4 Internal-External Matrix (IE) 

Internal-External (IE) matrix adalah alat manajemen strategi yang 

digunakan untuk mengalisa kondisi pekerjaan dan posisi strategis dari suatu 

bisnis. IE matrix adalah berdasarkan suatu analisa dari faktor internal dan external 

bisnis yang digabungkan menjadi satu model. IE matriks didasarkan pada dua 

dimensi kunci, yaitu IFE total weighted scores pada sumbu x dan EFE total 

weighted scores pada sumbu y. Pada sumbu X dari IE matrix, suatu IFE skor 

diantara 1 dan 1.99 mengisyaratkan posisi internal yang lemah, skor diantara 2 
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dan 2.99 adalah rata-rata, dan skor diantara 3 dan 4 mengisyaratkan posisi yang 

kuat. Pada sumbu Y dari IE matrix, suatu EFE skor diantara 1 dan 1.99 

mengisyaratkan posisi ekternal yang rendah, skor diantara 2 dan 2.99 adalah rata-

rata, dan skor diantara 3 dan 4 mengisyaratkan posisi yang tinggi. IE matriks 

dapat dibagi ke dalam tiga daerah utama yang mempunyai implikasi strategi yang 

berbeda, berikut ini : 

1. Divisi yang terletak dalam cell 1, 2, dan 4 dapat digambarkan sebagai 

divisi yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan. Strategi yang 

cocok untuk divisi-divisi yang berada pada posisi ini adalah strategi 

intensif (penetrasi dan pengembangan) atau strategi integrative (backward, 

forward, dan horizontal integrasion). 

2. Divisi yang berada dalam cell 3, 5, dan 7 dapat dikelola dengan baik 

melalui hold dan maintain strategy. Strategi penetrasi dan pengembangan 

adalah strategi yang umumnya digunakan terhadap divisi yang berada di 

tiga cell tersebut. 

3. Divisi yang berada pada cell 6, 8, dan 9 dapat dikelola dengan baik 

melalui strategi harvest atau divest. Kemampuan organisasi dalam 

menempatkan portofolio bisnisnya di sekitar cell 1 dalam IE matriks 

menunjukkan keberhasilan organisasi dalam bisnis. 
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Gambar 3.4 

 

(Sumber : http://www.maxi-pedia.com/internal+external+IE+matrix) 

 

3.3.5  Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Quantitative strategic planning matrix merupakan alat untuk 

mengevaluasi secara objektif berbagai alternatif strategi yang diperoleh. Dalam 

metode QSPM ada 3 tahapan dari kerangka analisa formulasi strategi. Berikut, 

langkah-langkahnya :  

1. Metode manajemen strategi memberikan kita faktor-faktor strategik yang 

utama (dilakukan dengan IFE dan EFE).  

2. Kita dapat memformulasikan tipe-tipe dari strategi yang dapat kita lakukan 

(dilakukan dengan SWOT analisis atau IE matrix).  

3. Dengan QSPM, kita menentukan strategi mana yang paling cocok 

berdasarkan kriteria sukses faktor utama eksternal dan internal. Pemilihan 
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(seleksi) dari masing-masing strategi dihitung dengan menentukan 

akumulasi dampak dari kritikal sukses faktor eksternal dan internal. 

Gambar 3.5 

 

(Attractiveness Score: 1 = not acceptable, 2 = possibly acceptable, 3 = 

probably acceptable, 4 = most acceptable, 0 = not relevant) 

(Sumber : http://www.maxi-

pedia.com/quantitative+strategic+planning+matrix+QPSM) 

Kesimpulan dari gambar di atas menunjukkan, bahwa mengakuisisi 

perusahaan pesaing merupakan opsi yang lebih baik. Karena total attrativeness 

ccore, menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada strategi ekspansi internal. 

Strategi akuisisi mempunyai skor 4,04 pada QSPM di atas, sementara strategi 

internal mempunyai skor lebih rendah 2,70.
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BAB IV 

Analisa dan Pembahasan 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu didirikan pada tanggal 9 Agustus 

1969 berdasarkan Surat Keputusan p.d. Gubernur Penguasa Daerah Propinsi 

Bengkulu Nomor: 08/14/EKU/1969 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: D-15-6.1.25 tanggal 17 Mei 

1970. 

 Setelah melakukan persiapan yang dipersyaratkan, maka dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-

102/DDK/II/4/1971, tanggal 7 April 1971 Bank Pembangunan Daerah memulai 

usahanya sebagai lembaga keuangan bank setelah diresmikan pembukaannya oleh 

Gubernur M. Ali Amin, SH. bersama Pangdam IV Sriwijaya Brigjen TNI Satibi 

Darwis pada tanggal 13 April 1971. Selanjutnya dalam rangka memberdayakan 

BPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan 

usaha kecil dan menengah, maka pemerintah melaksanakan program rekapitalisasi 

terhadap BPD, termasuk BPD Bengkulu. 

 Dengan memperhatikan kondisi perbankan pada saat itu  kurang baik, 

maka untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu telah 

diikut sertakan dalam rekapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPD 

Bengkulu yang mengikuti program rekapitalisasi diharuskan merubah bentuk 

hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. 
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Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau disingkat menjadi PT. Bank Bengkulu 

dengan Akta Notaris Irawan, SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999.  

 
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

 Untuk memberikan arahan terhadap kegiatan perusahaan dalam jangka 

panjang, maka ditetapkan suatu visi dan misi. Visi PT. Bank Bengkulu adalah 

Menjadikan Bank yang Berkinerja Tinggi dan Menciptakan Nilai Tambah Bagi 

Masyarakat dan untuk mencapai visi jangka panjang tersebut, perusahaan 

menjalankan Misi sebagai berikut : 

1. Mengelola dan mengembangkan Bank secara profesional, sehat, dinamis 

dan kompetitif, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pemegang 

Saham, Pengelola dan Masyarakat. 

2. Penggerak pembangunan dan sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri 

dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, simpatik, ramah 

dan memuaskan kepada kepada masyarakat serta mitranya. 

  

4.1.2 Data Keuangan Perusahaan 

 PT. Bank Bengkulu merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Tahun 2012 PT. Bank Bengkulu 

tercatat memiliki total asset senilai 2.778.919 (dalam jutaan rupiah), dengan 

jumlah dana pihak ketiga sebesar 2.204.777 (dalam jutaan rupiah). Keuangan PT. 

Bank Bengkulu terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dilihat dari 

LDR yang pada tahun 2011 senilai 75,14% meningkat pada tahun 2012 menjadi 

93,27%, hal ini berbeda dengan NPL yang terus mengalami penurunan pada 2012 
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menunjukkan kredit macet yang terjadi pada perusahaan sangat kecil yaitu untuk 

NPL (gross) sebesar 0,22%, sedangkan NPL (netto) sebesar 0,03%.   

 

4.1.3 Strategi Sumber Daya Manusia 

Setiap organisasi membutuhkan perencanaan strategi sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan, karena tanpa perencanaan strategi sumber daya 

manusia organisasi tidak dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan 

berencana, berkembang, dan mengimplementasikan perencaanaan strategi, 

organisasi memerlukan banyak informasi baik dari eksternal maupun internal 

yang sewaktu-waktu berubah. Dengan mengetahui informasi tentang kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan perusahaan, maka perusahaan dapat 

mengambil langkah yang tepat dalam memanfaatkan peluang dan menghindari 

ancaman.   

Dalam hal ini jelas sekali, bahwa perencanaan strategi sangat diperlukan 

dalam memperoleh keunggulan. Strategi sumber daya manusia yang dilakukan 

oleh PT. Bank Bengkulu adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan dan 

pendidikan terprogram dan terstruktur untuk karyawannya. Strategi ini dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, yang dilakukan 

bekerjasama dengan berbagai lembaga pelatihan dan pendidikan secara periodik 

dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Kepemimpinan PT. Bank Bengkulu dipimpin langsung oleh Direktur 

Utama yang membawahi Divisi Satuan Kerja Manajemen Resiko, Divisi 
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Pengawan Intern, Divisi Perencanaan dan Pengembangan, serta membawahi tiga 

(3) orang direktur. Masing-masing direktur membawahi beberapa divisi, antara 

lain: 

a. Direktur Pemasaran 

1. Divisi Pemasaran 

2. Divisi Treasury 

3. Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas 

b. Direktur Umum 

1. Divisi Administrasi Keuangan 

2. Divisi TSI 

3. Divisi Sumber Daya Manusia 

4. Divisi Sarana, Logistik, dan Umum 

c. Direktur Kepatuhan 

1. Divisi Kepatuhan 

Setiap divisi dikepalai oleh seorang pimpinan divisi yang bertanggung-

jawab kepada direktur masing-masing divisi. Dan seluruh operasional PT. Bank 

Bengkulu akan bertanggung jawab pada Dewan Komisaris pada Rapat Umum 

Pemegang Saham. Berikut ini adalah bagan organisasi PT. Bank Bengkulu : 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Bengkulu 
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4.2 Analisa Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia di PT. Bank Bengkulu adalah Lingkungan Kemasyarakatan 

dan Lingkungan Tugas menurut (Mangkuprawira,2011). Lingkungan 

kemasyarakatan yang paling berpengaruh di PT. Bank Bengkulu, yaitu : 

a. Tekanan Ekonomi 

b. Tekanan Teknologi 

c. Tekanan Sosial, Budaya dan Demografi hal ini berhubungan dengan 

adanya tenaga kerja terampil dan bekerja keras 

d. Tekanan Politik dan Hukum yang berhubungan dengan upah 

minimum provinsi  

Sedangkan lingkungan tugas terdiri dari faktor-faktor berikut ini : 

a. Pangsa Pasar Tenaga Kerja 

b. Faktor Persaingan 

c. Peran Sumber Daya Manusia dalam Mengamati Lingkungan. 

 

4.2.1 Lingkungan Kemasyarakatan 

Propinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan UU no. 9 tahun 1967 Tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828). Propinsi Bengkulu di sebelah Utara 

berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan 

Samudera Indonesia dan Propinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan 

Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan 

Propinsi Sumatera Selatan. 
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Perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh terus mengalami pertumbuhan, 

dari data yang dihimpun melalui Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Bengkulu : 

 Tabel 4.1 

 Data PDRB per Kapita Provinsi Bengkulu (rupiah) 

Tahun Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Pertumbuhan Riil 
(%) 

2008 8399085 4173766 5,75 

2009 9045322 4338965 5,62 

2010 10139472 4532152 6,06 

2011 11315156 4744945 6,40 
    (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012) 

 Tabel 4.2 

 Data Perbankan Provinsi Bengkulu 

(Sumber: Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, 2012) 

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang meningkat 

menunjukkan adanya perubahan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Selain faktor 

tekanan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi sumber daya manusia dari sisi 
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eksternal lingkungan kemasyarakatan adalah tekanan teknologi, serta tekanan 

politik dan hukum yang berhubungan dengan UMP, dan tekanan sosial, budaya, 

dan demografi yang berhubungan dengan tenaga kerja terampil dan bekerja keras. 

 

4.2.2 Lingkungan Tugas 

Kemajuan suatu sumber daya manusia perusahaan tidak lepas dari peran 

eksternal perusahaan dalam lingkungan tugas yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain : 

a. Pangsa Pasar Tenaga Kerja  

b. Persaingan 

c. Peran Sumber Daya Manusia dalam mengamati lingkungan 

Faktor-faktor ini sangat jelas berpengaruh dalam menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan jasa perbankan tersebut. Berikut ini adalah tabel data perbankan 

yang ada di Provinsi Bengkulu : 
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Tabel 4.3 

Perbankan di Provinsi Bengkulu Tahun 2012 

No. Kelompok Bank Jumlah Bank Jumlah Kantor Bank 

1. 
Bank Umum  
1.1 Bank Umum Devisa 

a. Bank Pemerintah 
b. Bank Swasta Nasional 
c. Bank Swasta Asing 
d. Bank Pemb Daerah 

18 
14 
4 

10 
- 
- 

183 
132 
95 
37 
- 
- 

 
1.2 Bank Umum Bukan 

Devisa 
a. Bank Pemerintah 
b. Bank Swasta 

Nasional 
c. Bank Pemb Daerah 

4 
- 
3 
1 

51 
- 

20 
31 

2. 
Bank Perkreditan Rakyat 
2.1  BPR Konvensional 
2.2  BPR Syariah 

5 
3 
2 

21 
11 
10 

Jumlah Total (1+2) 
23 204 

  (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012) 

 

4.3 EFE Matrix 

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor eksternal yang telah penulis 

uraikan, maka dapat dianalisis hubungan antara ‘ancaman’ dan ‘peluang’ 

eksternal untuk dibuatkan suatu besaran yang menjelaskan posisi ‘ekternal’ 

sumber daya manusia PT. Bank Bengkulu. Lebih lanjut, penulis merinci faktor-

faktor eksternal tersebut, yakni: 
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a. Ekonomi yang Baik 

b. Kemajuan Teknologi 

c. Peraturan Pemerintah tentang UMP 

d. Tenaga Kerja Terampil dan Bekerja Keras 

e. Pangsa Pasar Tenaga Kerja 

f. Persaingan 

g. Peran Sumber Daya Manusia dalam Mengamati Lingkungan 

Dari faktor-faktor eksternal di atas penulis akan memberikan suatu skala 

kepentingan terhadap keberhasilan eksternal sumber daya manusia PT. Bank 

Bengkulu, dengan melakukan pembobotan, yakni bobot mendekati 100% 

menyatakan suatu faktor eksternal sangat ‘berpengaruh’, sebaliknya skala yang 

menjauhi 100% menyatakan faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif 

kecil terhadap keberhasilan eksternal PT. Bank Bengkulu. Berikut ini hasil 

analisis penulis dan manajemen PT. Bank Bengkulu : 
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Tabel 4.4 

EFE Matrix 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

Dari faktor-faktor eksternal seperti yang telah penulis uraikan pada 

lingkungan kemasyarakatan dan lingkungan tugas, memberikan bobot atau skala 

prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik sebesar 18 %. Hal ini sesuai 

dengan pertumbuhan ekonomi dan perbankan Provinsi Bengkulu (tabel 4.1 dan 

tabel 4.2) karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat lapangan 

pekerjaan meningkat dan mendorong perusahaan untuk dapat memperoleh sumber 

daya manusia berkualitas untuk dapat bersaing mencapai tujuan perusahaan. 

No. Critical Succes Factor Bobot 

Peluang 

1. Ekonomi yang Baik 18% 

2. Tenaga Kerja Terampil dan Bekerja Keras   17% 

3. Peran SDM dalam Mengamati Lingkungan 15% 

Ancaman 

1. Pangsa Pasar Tenaga Kerja 15% 

2. Kemajuan Teknologi 15% 

2. Persaingan 11% 

3. Kebijakan UMP 9% 

Total Bobot  100% 
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Faktor selanjutnya pada urutan kedua (2) adalah tenaga kerja terampil dan 

bekerja keras dengan bobot 17%, faktor eksternal ini sangat penting untuk 

menunjang perkembangan zaman yang menuntut sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pada PT. Bank Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir penilaian 

kinerja setiap divisi terus mengalami kenaikan dilihat dari program rencana kerja 

yang dibuat setiap tahunnya dapat terlaksana dengan baik. 

    Tabel 4.5 

  Persentase Penilaian Kinerja Keryawan PT. Bank Bengkulu 

Tahun Persentase Kenaikan Penilaian 
Kinerja (%) 

2008 4,5 

2009 5,4 

2010 6 

2011 6,8 

2012 7,3 
 
 

Faktor penentu eksternal ketiga (3) adalah peran sumber daya manusia 

dalam mengamati lingkungan dengan bobot 15%. Dengan banyaknya 

pertumbuhan jasa perbankan saat ini diharapkan bahwa sumber daya manusia 

dapat ikut berperan aktif dalam memberi masukkan dan saran dalam rangka 

mengembangkan perusahaan. Menurut sumber dari PT. Bank Bengkulu hal ini 

diterapkan di dalam PT. Bank Bengkulu, sehingga sumber daya manusia dapat 

berperan memajukan perusahaan. 

Faktor eksternal yang menjadi ancaman, yaitu pangsa pasar tenaga kerja 

dengan bobot 15% menjadi ancaman bagi perbankan apabila tidak banyak 
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terdapat tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia perbankan. Karena persentase 

kenaikan jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan sarjana yang 

ada di Provinsi Bengkulu, sedangkan rata-rata tenaga kerja PT. Bank Bengkulu 

diambil dari lulusan dalam Provinsi Bengkulu bersaing dengan bank-bank lain 

yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini akan menjadi ancaman yang sangat 

penting bagi perbankan untuk dapat maju. Berikut data lulusan yang ada di 

Provinsi Bengkulu : 

          Tabel 4.6 

           Lulusan Universitas yang ada di Provinsi Bengkulu 

Tahun Persentase Kenaikan Jumlah 
Lulusan (%) 

2007 3,56 

2008 3,56 

2009 0,50 

2010 5,51 

2011 6,97 

S1 Ekonomi Pembangunan          34 

S1 Manajemen                            325 

S1 Akuntansi                              262 

D3 Akuntansi                             247 
    (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012) 
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Tabel 4.7 

Jumlah Tenaga Kerja Perbankan dan Lembaga Keuangan di Provinsi 

Bengkulu 

Tahun Persentase Kenaikan Jumlah Tenaga Kerja 
Perbankan (%) 

2007 0,21 

2008 0,31 

2009 0,77 

2010 0,86 

2011 1,69 
                (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012) 

 

Tabel 4.8 

Data Pendidikan Terakhir Karyawan di PT. Bank Bengkulu 

Jenis Lulusan Persentase Pendidikan 
Terakhir Karyawan (%) 

Universitas Dalam Provinsi Bengkulu 90% 

Universitas Luar Provinsi Bengkulu 10% 

 

Faktor eksternal kedua (2) yang menjadi ancaman adalah kemajuan 

teknologi dengan bobot sebesar 15%. Hal ini dilihat dari teknologi yang dimiliki 

PT. Bank Bengkulu tidak semaju Bank Lain, misalnya PT. Bank Mandiri. Karena 

dengan kemajuan teknologi perbankan saat ini, maka perusahaan perlu memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi, sehingga dengan 

teknologi yang canggih dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

STRATEGI PENINGKATAN..., VISTA RISKY AMANDA, Ma.-IBS, 2013



Tabel 4.9 

Data Kemajuan Perbankan 

Teknologi Perbankan Bank Bengkulu Bank Mandiri 

ATM Bersama Ada Ada 

Sms Banking - Ada 

Online Ada Ada 

Internet Banking - Ada 
 

Selanjutnya adalah faktor persaingan yang ketat terkadang berdampak 

pada persaingan yang tidak sehat, era globalisasi saat ini telah banyak 

memberikan dampak bagi jasa perbankan pada umumnya. Hal ini dikarenakan 

untuk memenuhi target maksimal perusahaan membutuhkan sumber daya manusia 

berkualitas. Perusahaan akan berlomba-lomba dengan pesaingnya untuk 

memberikan hal terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas. 

Kualitas fisik berhubungan dengan kesejahteraan sumber daya manusia, yang 

dapat dilihat dari keadaan yang baik, keadaan makmur, keadaan sehat dan damai. 

Dalam hal ini penulis memberikan nilai dengan bobot 11 
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Tabel 4.10 

Fasilitas yang Diberikan PT. Bank Bengkulu Kepada Karyawan 

No. Jenis Fasilitas 

1. Jamsostek 

2. Biaya Pendidikan 

3. Jaminan Kesehatan 

4. Bonus 

5. Dana Pensiun 

 

Faktor lain yang menjadi ancaman bagi kelangsungan jasa perbankan 

adalah peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi. Penulis 

memberikan nilai dengan bobot sebesar 9%. Dengan adanya peningkatan besaran 

upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan tentunya hal tersebut akan menjadi 

beban bagi perusahaan, karena dengan tingkat upah yang sangat tinggi apabila 

tidak diimbangi dengan pertumbuhan usaha yang bagus maka usaha tersebut akan 

menanggung beban yang sangat besar. Berikut data UMP Bengkulu beberapa 

tahun terakhir : 
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    Tabel 4.11 

   UMP Provinsi Bengkulu 

Tahun UMP Harian UMP Bulanan 

2008 27600 690000 

2009 29400 735000 

2010 31200 780000 

2011 32600 815000 

2012 - 930000 
      (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012) 

Suatu hasil dari penjumlahan tabulasi EFE Matrix di atas 2,5 menyatakan 

kesiapan suatu industri untuk menjawab tantangan eksternal, dalam hal ini PT. 

Bank Bengkulu dengan hasil 2,89 mengisyaratkan kesiapannya untuk 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dengan meminimalisasi ‘ancaman’, 

bahkan kalau memungkinkan menjadikan suatu ‘ancaman’ menjadi peluang. 

Untuk faktor eksternal yang menjadi ‘peluang’ PT. Bank Bengkulu, penulis 

memberikan nilai 4 sehubungan dengan bertumbuhnya jasa perbankan diikuti 

dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Untuk ‘Peluang’ selanjutnya penulis 

berikan penilaian 3 yang artinya kuat adalah tenaga kerja terampil dan bekerja 

keras, peran sumber daya manusia dalam mengamati lingkungan, serta penulis 

memberikan nilai 3 yaitu kuat pengaruhnya untuk menurunkan sumber daya 

manusia berkualitas pada pangsa pasar tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang 

akan berdampak langsung dengan menurunnya kinerja PT. Bank Bengkulu. 

Ancaman selanjutnya yang cukup signifikan dampaknya adalah persaingan 

dengan nilai 2 dan nilai 1 untuk UMP. Untuk mengatasi ancaman ini pihak PT. 
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Bank Bengkulu harus melakukan suatu strategi yang dapat meminimalisasi 

‘ancaman’, dan bahkan kalau memungkinkan menjadikan ‘ancaman’ ini sebagai 

peluang. 

Tabel 4.12 

 Analisis EFE Matrix 

 (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

 

 

 

 

No. Critical Succes Factor Bobot Peringkat  Skor 

Peluang 

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Baik 0,18 4 0,72 

2. Tenaga Kerja Terampil dan Bekerja 
Keras   

0,17 3 0,51 

3. Peran SDM dalam Mengamati 
Lingkungan 

0,15 3 0,45 

Ancaman 

1. Pangsa Pasar Tenaga Kerja 0,15 3 0,45 

2. Kemajuan Teknologi 0,15 3 0,45 

3. Persaingan 0,11 2 0,22 

4. Kebijakan UMP 0,09 1 0,09 

Total  1  2,89 
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4.4 Analisa Lingkungan Internal 

Faktor yang ada dari dalam perusahaan berperan sangat besar dalam 

menentukan kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga 

untuk itu diperlukan proses yang baik dalam penerimaan karyawan karena 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Ellyta Yullyanti (2009), bahwa kinerja 

dipengaruhi secara signifikan oleh seleksi. Proses penerimaan karyawan PT. Bank 

Bengkulu dilakukan dengan berbagai tahapan dan prosedur untuk mendapatkan 

karyawan berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keberhasilan PT. 

Bank Bengkulu sangat ditentukan oleh efektifitas dan efisiensi kinerja oleh 

sumber daya manusianya. Kinerja yang maksimal merupakan awal terbentuknya 

hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan. Dengan sumber daya 

manusia yang berkualitas maka akan membantu perusahaan mencapai tujuannya, 

untuk itu sumber daya manusia merupakan ujung tombak kemajuan perusahaan. 

Berdasarkan pengamatan penulis di PT. Bank Bengkulu, berikut langkah-langkah 

yang dilakukan oleh PT. Bank Bengkulu dalam penerimaan karyawan dapat 

dilihat pada gambar 4.2 : 
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Gambar 4.2 

Tahapan Penerimaan Karyawan  

      Vendor (Ditunjuk untuk Melakukan Proses Recruitment hingga Seleksi) 

 

    Recruitment (Online, Koran, dan Internal) 

 

                 Seleksi 

1. Tes Pengetahuan Umun dan Perbankan 

2. Bahasa Inggris 

3. Wawancara Vendor dan Internal 

4. Pelatihan (General Banking,ODP,OJT) 

 

Berdasarkan pengamatan penulis faktor internal yang terdapat pada PT. 

Bank Bengkulu, yaitu dari ruang kerja yang kurang luas, hal ini menjadi faktor 

internal yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia karena dalam 

melakukan kegiatan operasional sumber daya manusia perlu memiliki 

kenyamanan dan keleluasaan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik untuk 

perusahaan.  

Selanjutnya faktor internal dari sistem informasi kepegawaian yang 

digunakan sebagai bahan pengembangan sumber daya manusia oleh divisi sumber 

daya manusia dalam hal perencanaan, penempatan, dan lain-lain yang sangat perlu 

diperhatikan. Karena saat ini sistem yang ada di PT. Bank Bengkulu masih 

manual, sehingga nantinya akan sangat mengganggu operasional kepegawaian. 

Selain itu juga perlu ada budaya organisasi yang baik dan berbeda untuk 

mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Menurut sumber dari 

PT. Bank Bengkulu, budaya organisasi yang ada di PT. Bank Bengkulu 
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memberikan rasa kekeluargaan antara satu sama lain karyawan dan pempinan 

yang menimbulkan hubungan yang baik pula di dalam perusahaan. 

Faktor internal selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan juga 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kualitas sumber 

daya manusia ini yang masih menjadi kendala di PT. Bank Bengkulu terutama 

dalam hal memahami pemasaran. Karena kebanyakan para pekerja hanya 

mempunyai keahlian yang mereka dapat dari pengalamannya selama bekerja di 

PT. Bank Bengkulu dan ilmu yang di peroleh dijenjang pendidikan saja (tabel 

4.13). Hal ini menuntut adanya perhatian lebih pada penerimaan karyawan. 

Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh untuk itu perlu 

ada strategi pengembangan karyawan yang dilakukan PT. Bank Bengkulu dengan 

memberikan program pelatihan dan pendidikan kepada karyawan untuk 

menambah pengetahuan dan kemampuan karyawan (tabel 4.14).  

         Tabel 4.13 

     Data Bidang Lulusan Karyawan PT. Bank Bengkulu 

Bidang Lulusan Persentase Bidang Lulusan (%) 

Sarjana Ekonomi 60 

Sarjana Hukum 20 

Sarjana Sosial 5 

Sarjana Pendidikan, Pertanian, Teknik, 
Agama 

15 
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Tabel 4.14 

Data Pelatihan dan Pendidikan Karyawan PT. Bank Bengkulu 

Jenis Divisi Jenis Pelatihan 

Sumber Daya Manusia 1. Pajak 
2. Konseling 

Treasury 1. ALMA 

Umum 1. Pengadaan Barang dan Jasa 

Teknologi Informasi 1. Web dan Pengembangan 
Aplikasi 

Adm Keuangan 1. Pajak 
2. Pembuatan Laporan 

Keuangan 

Jenis Divisi Jenis Pelatihan 

Perencanaan 1. Pembuatan Laporan 
Keuangan Tahunan 

Pengawasan Internal 1. Internal Audit 

Kepatuhan 1. GCG 

Pemasaran Kredit 1. Analisis Kredit 
2. CKPN 

 

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi sumber daya manusia juga 

ditentukan oleh struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada pada PT. Bank 

Bengkulu sudah sangat baik (tabel 4.1) karena semua hal di atur jelas dalam 

struktur organisasi yang ada, dimulai dari pembagian tugas, siapa yang melapor 

dan kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang harus diterapkan. Dengan 

struktur organisasi yang jelas akan berpengaruh dengan kinerja karyawan. 
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Tabel 4.15 

Pembagian Pekerjaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Bengkulu 

Pembagian Tugas 
1. Mengkoordinir penyusunan business plan, rencana kerja serta target-

target kuantitatif maupun kualitatif sebagai goal setting dari unit 
kerja di bawah supervisinya dalam periode satu tahun. 

2. Memimpin, menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan tugas dari 
seluruh pejabat dan pelaksana di bawah supervisinya dalam rangka 
mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah 
ditetapkan. 

3. Mengkoordinir, melaksanakan rumusan strategi bidang sumber daya 
manusia bank untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Merencanakan pengembangan sumber daya manusia dari segi 
jumlah dan kualitas berdasarkan pada tuntutan pertumbuhan Bank, 
jumlah kantor cabang, jumlah kantor capem, dan akibat perluasan 
dan perubahan organisasi. 

5. Merencanakan dan menyesuaikan rencana rekruitment pegawai 
sejalan dengan pengembangan jaringan kantor dan organisasi bank, 
dan lain-lain. 

 

4.5 IFE Matrix 

Berdasarkan analisis temuan dari faktor-faktor internal yang telah penulis 

uraikan sebelumnya, maka dapat dianalisis suatu hubungan antara kelemahan dan 

kekuatan internal untuk dibuatkan suatu besaran yang menjelaskan posisi 

‘internal’ sumber daya manusia PT. Bank Bengkulu. Lebih lanjut, penulis merinci 

faktor-faktor kekuatan internal tersebut, yakni: struktur organisasi, strategi 

pengembangan karyawan, dan budaya organisasi. Adapun untuk faktor-faktor 

kelemahan internal yakni: kualitas sumber daya manusia, ruang kerja, dan sistem 

informasi kepegawaian.  

Dari faktor-faktor internal di atas penulis akan memberikan suatu skala 

kepentingan terhadap keberhasilan internal PT. Bank Bengkulu, dengan 

melakukan pembobotan, yakni bobot mendekati 100% menyatakan suatu faktor 
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internal sangat ‘berpengaruh’, sebaliknya skala yang menjauhi 100% menyatakan 

bahwa faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap 

keberhasilan internal perusahaan. Dari faktor-faktor internal seperti yang telah 

penulis uraikan di atas penulis memberikan bobot atau skala perioritas terhadap 

struktur organisasi dan dapat dilihat dari gambar 4.1 dan tabel 4.15 data yang 

menujukan pembagian tugas karyawan yang akan menunjang kinerja yang 

optimal dari karyawan, sehingga dalam hal ini penulis memberikan bobot nilai 

sebesar 20%.  

Selanjutnya adalah strategi pengembangan karyawan yang telah dilakukan 

PT. Bank Bengkulu bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai 

program, faktor internal ini penulis berikan bobot 18%. 

Budaya organisasi yang baik juga sangat menentukan kelangsungan 

perusahaan, hal ini dikarenakan budaya organisasi sangat berhubungan dengan 

kinerja sumber daya manusia. Karena sangat erat hubungannya dengan sumber 

daya manusia penulis memberikan bobot 17%.  

Dari faktor-faktor internal di atas terdapat beberapa faktor yang menjadi 

‘kelemahan’ internal PT. Bank Bengkulu. Penulis sangat memperhatikan faktor 

kelemahan PT. Bank Bengkulu dalam hal ketersediaan kualitas sumber daya 

manusia terutama bidang pemasaran, berdasarkan bidang lulusan karyawan yang 

telah penulis uraikan diawal sebelumnya pada (tabel 4.13) dan program pelatihan 

yang diberikan (tabel 4.14) . Penulis memberikan bobot nilai sebesar 20%, karena 

hal tersebut nantinya akan berdampak pada performa perusahaan secara 
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menyeluruh terlebih untuk mengembangkan usahanya seperti meningkatkan 

jumlah nasabah.  

Faktor internal lainnya yang menjadi kelemahan dari PT. Bank Bengkulu 

adalah dari segi sistem informasi kepegawaian yang penulis berikan bobot 15%, 

hal ini berkaitan dengan media informasi karyawan untuk perencanaan sumber 

daya manusia, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam perusahaan. Faktor lain 

berhubungan dengan ruang kerja yang ada pada PT. Bank Bengkulu yang kurang 

luas juga menjadi kelemahan dari PT. Bank Bengkulu, sehingga dapat 

mengganggu kinerja karyawan. Dalam hal ini penulis memberikan bobot nilai 

sebesar 13%. Dari hasil analisa faktor-faktor internal tersebut, maka dapat dibuat 

tabel IFE Matrixnya sebagai berikut. 
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     Tabel 4.16 

IFE Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

Dari IFE matrix diperoleh total skor 2,62 yang menunjukkan bahwa 

perusahaan sudah mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi kelemahan 

internal yang ada. Hasil tabulasi ini juga mengisyaratkan kekuatan internal PT. 

Bank Bengkulu untuk sumber daya manusia berada di atas rata-rata industri 

sejenis. Untuk faktor internal yang menjadi ‘kekuatan’ PT. Bank Bengkulu, 

penulis memberikan nilai 4 untuk struktur organisasi yang baik dan jelas, 

No. Critical Succes Factor Bobot 

Kekuatan 

1. Struktur Organisasi 20% 

2. Strategi Pengembangan Karyawan 18% 

3. Budaya Organisasi 17% 

Kelemahan 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia 17% 

2. Sistem Informasi Kepegawaian 15% 

3. Ruang Kerja 13% 

Total 100% 
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sedangkan untuk strategi pengembangan karyawan dan budaya organisasi penulis 

memberikan nilai 3 dan 2. Untuk faktor kelemahan internal, maka dengan 

semakin ketatnya persaingan perusahaan, penulis memberikan nilai 3 untuk 

kualitas SDM dan nilai 2 untuk sistem informasi kepegawaian, serta nilai 1 untuk 

ruang kerja.  

Tabel 4.17 

Analisis IFE Matrix 

   (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

 

4.6 SWOT Matrix 

Dari hasil pengamatan faktor eksternal dan internal PT. Bank Bengkulu, 

maka penulis akan melakukan analisa SWOT, yakni dengan mengkombinasikan 

‘kekuatan’ dan ‘kelemahan (faktor-faktor internal) dengan ‘peluang’ dan 

‘ancaman’ (faktor-faktor eksternal), yang akan menghasilkan empat (4) pilihan 

No. Critical Succes Factor Bobot Peringkat Skor 

Kekuatan 

1. Struktur Organisasi 0,20 4 0,80 

2. Strategi Pengembangan Karyawan 0,18 3 0,54 

3. Budaya Organisasi 0,17 2 0,34 

Kelemahan 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia 0,17 3 0,51 

2. Sistem Informasi Kepegawaian 0,15 2 0,30 

3. Ruang Kerja 0,13 1 0,13 

Total 1  2,62 
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strategi yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Bengkulu. Keempat strategi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Matrix Analisis SWOT PT. Bank Bengkulu 

                       IFAS 
          
 
 
 
 
EFAS 

Strengths-S 
 

1. Struktur Organisasi 
2. Strategi Pengembangan 

Karyawan 
3. Budaya Organisasi 

Weaknesses-W 
 

1. Kualitas SDM 
2. Sistem Informasi 

Kepegawaian 
3. Ruang Kerja 

Opportunities-O 
 

1. Pertumbuhan 
Ekonomi yang 
Baik 

2. Tenaga Kerja 
Terampil dan 
Bekerja Keras 

3. Peran SDM dalam 
Mengamati 
Lingkungan 

Strategi S-O 
 

1. Membuat standar 
penerimaan dan 
standar kerja karyawan 
yang terstruktur lebih 
baik (S1;O1,O2,O3) 

2. Memberikan program 
pengembangan kepada 
karyawan (S2;O2). 

3. Memberikan 
kesempatan kepada 
karyawan dalam 
memberikan saran dan 
masukkan dalam 
mengembangkan 
perusahaan 
(S2,S3;O1,O3) 

Strategi W-O 
 

1. Memberikan 
pelatihan dan 
pendidikan 
terprogram sesuai 
bidang kerja 
(W1;O2) 

2. Membuat media 
untuk dapat 
memberi ruang 
komunikasi dan 
informasi bagi 
karyawan sehingga 
dapat memberikan 
keuntungan bagi 
perusahaan 
(W2;O1,O3) 

3. Membuat ruang 
kerja yang lebih 
luas dan nyaman 
untuk 
meningkatkan 
kinerja karyawan 
(W1,W3;O2,O3) 
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Threats-T 

 
1. Pangsa Pasar 

Tenaga Kerja 
2. Kemajuan 

Teknologi 
3. Persaingan 
4. Kebijakan UMP 

 
Strategi S-T 

 
1. Mencari alternatif lain 

dalam memenuhi 
SDM, seperti 
mengambil tenaga 
kerja dari lulusan luar 
Provinsi Bengkulu 
lebih banyak (S2;T1) 

2. Meningkatkan 
kompetensi SDM 
dalam teknologi untuk 
dapat bersaing 
memiliki SDM terbaik 
untuk mencapai tujuan 
perusahaan (S2;T2,T3) 

3. Efisiensi dalam biaya 
operasional (S3;T4) 

 
Strategi W-T 

 
1. Mengoptimalkan 

kapasitas dan 
kualitas SDM 
(W1,W2;T1,T3) 

2. Lebih 
memperhatikan 
program 
kesejahteraan 
karyawan 
(W1;T1,T3) 

3. Membuka lembaga 
pelatihan dan 
pengembangan 
sendiri 
(W1;T1,T2,T3) 

 (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

Berdasarkan analisa Matrix SWOT sesuai tabel 4.18 di atas, dan sejalan 

dengan visi dan misi perusahaan, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan 

strategi di bawah ini untuk strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pada PT. Bank Bengkulu :  

Strategi SO, menciptakan strategi yang menggunakan ‘kekuatan’ untuk 

memanfaatkan ‘peluang’. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat 

standar yang lebih jelas dan spesifik dalam proses penerimaan sumber daya 

manusia dan program pengembangan, sehingga benar-benar akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan dengan tenaga kerja yang terampil dan bekerja keras. 

Selain itu juga dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada karyawan 

dalam memberikan saran dan masukkan dalam pengembangan perusahaan. 

Strategi ini dapat dilakukan dengan memberi peran kepada sumber daya manusia 

dalam mengamati lingkungan. 
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Strategi WO, menciptakan strategi untuk mengatasi ‘kelemahan-

kelemahan’ untuk meraih kesempatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah 

memberikan pelatihan dan pendidikan terprogram sesuai dengan bidang kerja 

karyawan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri dan meningkatkan 

kinerja karyawan yang memiliki keterampilan dan mau bekerja keras. Strategi lain 

yang dapat dilakukan adalah dengan membuat media yang dapat memberi ruang 

komunikasi dan informasi bagi karyawan, dan membuat ruang kerja yang lebih 

luas dan nyaman untuk dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Strategi ST, yang dapat dilakukan adalah dengan mencari alternatif lain 

dalam memenuhi sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia dalam bidang teknologi untuk dapat bersaing memiliki sumber daya 

manusia terbaik, serta dengan efisiensi dalam biaya operasional sehingga adanya 

peraturan pemerintah tentang UMP (Upah Minimum Provinsi) tidak akan 

berpengaruh besar dalam kinerja sumber daya manusia karena perusahaan telah 

melakukan efisiensi terhadap biaya operasional untuk mengurangi beban tersebut.  

Strategi WT, strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan sumber 

daya manusia adalah dengan cara mengoptimalkan kapasitas dan kualitas sumber 

daya manusia, lebih memperhatikan program kesejahteraan karyawan, serta 

melakukan strategi dalam membuka atau mendirikan lembaga pelatihan dan 

pengembangan sendiri agar lebih efisien dan efektif. Karena dengan melakukan 

hal tersebut sumber daya manusia yang sudah didapat dapat lebih dipertahankan 

dan juga dengan membuka lembaga pelatihan dan pengembangan sendiri pada 

perusahaan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja sumber daya 

manusia. Strategi ST merupakan strategi yang sangat berperan besar dalam 
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perkembangan sumber daya manusia dan merupakan ancaman bagi 

keberlangsungan sumber daya manusia dalam perusahaan. 

 

4.7 IE Matrix 

Analisa IE (internal and eksternal) adalah kelanjutan dari EFE (external 

factor evaluation) dan IFE (internal factor evaluation). Dengan 

‘mengkombinasikan’ EFE dan IFE, maka akan didapat suatu posisi yang 

dikategorikan kedalam sembilan (9) kotak, seperti Gambar 4.3 dan 4.4 dibawah 

ini : 

Gambar 4.3 

IE PT. Bank Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IFAS 

EFAS 

Strength (S) Weaknesses (W) 

Opportunities (O) SO = 1,68+1,68 

         = 3,36 

WO = 0,94+1,68 

           = 2,62 

Threats (T) ST = 1,68+1,21 

         = 2,89 

WT = 0,94+1,21 

           = 2,15 
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         Gambar 4.4 

         IE PT. Bank Bengkulu 

 EFE     Strong    Average      Weak                                                                      

   

           Hold 4       and  5    Maintain6 Medium 

 2,89 

          Harvest7       or 8       Divest 9         Low 

  
  IFE   4              3    2,62     2               1 

 

Berdasarkan Matrix IE dimana PT. Bank Bengkulu berada pada posisi cell 

lima (5), maka strategi yang harus dilakukan PT. Bank Bengkulu adalah dengan 

penetrasi dan pengembangan. Penetrasi sendiri adalah suatu strategi yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya dengan berbagai usaha, sedangkan pengembangan adalah usaha 

untuk meningkatkan prestasi karyawan dengan menanamkan pengetahuan, 

perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan dengan peluang-peluang yang 

terjadi semaksimal mungkin (Dessler, 2011). Hal yang dapat dilakukan salah 

satunya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan 

memberikan pelatihan dan pendidikan yang kemudian dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 
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4.8 QSPM Matrix 

Dengan menganalisa melalui QSPM Matrix, maka manajemen PT. Bank 

Bengkulu dapat menentukan strategi mana yang paling efektif untuk dilakukan 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut alternatif dari masing-

masing strategi yang disarankan : 

a. IFE dan EFE (melalui analisa SWOT) 

Strategi S-O 
 

1. Membuat standar penerimaan dan 
standar kerja karyawan yang 
terstruktur lebih baik (S1;O1,O2,O3) 

2. Memberikan program pengembangan 
kepada karyawan (S2;O2) 

3. Memberikan kesempatan kepada 
karyawan dalam memberikan saran 
dan masukkan dalam 
mengembangkan perusahaan 
(S2,S3;O1,O3) 

Strategi W-O 
 

1. Memberikan pelatihan dan pendidikan 
terprogram sesuai bidang kerja 
(W1;O2) 

2. Membuat media untuk dapat memberi 
ruang komunikasi dan informasi bagi 
karyawan sehingga dapat memberikan 
keuntungan bagi perusahaan 
(W2;O1,O3) 

3. Membuat ruang kerja yang lebih luas 
dan nyaman untuk meningkatkan 
kinerja karyawan (W1,W3;O2,O3) 

Strategi S-T 
 

1. Mencari alternatif lain dalam 
memenuhi SDM, seperti mengambil 
tenaga kerja dari lulusan luar Provinsi 
Bengkulu lebih banyak (S2;T1) 

2. Meningkatkan kompetensi SDM 
dalam teknologi untuk dapat bersaing 
memiliki SDM terbaik untuk 
mencapai tujuan perusahaan 
(S2;T2,T3) 

3. Efisiensi dalam biaya operasional 
(S3;T4) 

Strategi W-T 
 

1. Mengoptimalkan kapasitas dan 
kualitas SDM (W1,W2;T1,T3) 

2. Lebih memperhatikan program 
kesejahteraan karyawan (W1;T1,T3) 

3. Membuka lembaga pelatihan dan 
pengembangan sendiri 
(W1;T1,T2,T3) 

 

b. Hasil Pemetaan dari IE Matrix 

Dengan mengkombinasikan EFE dan IFE maka didapat suatu posisi yang 

menunjukan strategi yang harus dilakukan oleh PT. Bank Bengkulu berada pada 

cell lima (5) dengan strategi penetrasi dan pengembangan. 
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Penjelasan implementasi untuk masing strategi di atas telah penulis 

jelaskan pada bahasan sebelumnya. Dari semua strategi alternatif yang 

ditawarkan, maka penulis mengambil strategi penetrasi dan pengembangan. Hal 

yang dapat dilakukan dengan penetrasi yaitu, meningkatkan kompetensi sumber 

daya manusia dalam bidang teknologi, memberikan kesempatan kepada karyawan 

dalam memberikan saran dan masukkan dalam mengembangkan perusahaan, 

membuat media untuk dapat memberi ruang komunikasi dan informasi bagi 

karyawan dalam proses penempatan, pengembangan, dan sebagainya, serta 

dengan membuat ruang kerja yang lebih luas dan nyaman untuk dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, dan hal lain yang dapat dilakukan dengan 

efisiensi dalam biaya opersional dan lebih memperhatikan kesejahteraan 

karyawan untuk mengoptimalkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. 

Penetrasi Pengembangan 

1. Memberikan kesempatan kepada 
karyawan dalam memberikan saran 
dan masukkan dalam 
mengembangkan perusahaan. 

2. Membuat media untuk dapat 
memberi ruang komunikasi dan 
informasi bagi karyawan sehingga 
dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan. 

3. Membuat ruang kerja yang lebih luas 
dan nyaman untuk meningkatkan 
kinerja karyawan. 

4. Efisiensi dalam biaya operasional. 
5. Lebih memperhatikan program 

kesejahteraan karyawan. 
6. Meningkatkan kompetensi SDM 

dalam teknologi untuk dapat bersaing 
memiliki SDM terbaik untuk 
mencapai tujuan perusahaan. 

7. Mengoptimalkan kapasitas dan 
kualitas SDM 

8. Membuat standar penerimaan dan 
standar kerja karyawan yang 
terstruktur lebih baik. 

9. Memberikan program 
pengembangan kepada karyawan. 

10. Memberikan pelatihan dan 
pendidikan terprogram sesuai 
bidang kerja. 

11. Mencari alternatif lain dalam 
memenuhi SDM, misalnya dari 
luar Provinsi Bengkulu. 

12. Membuka lembaga pelatihan dan 
pengembangan sendiri. 
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Sedangkan untuk pengembangan dapat dilakukan dengan membuat 

standar penerimaan dan standar kerja karyawan yang terstruktur lebih baik 

sehingga karyawan yang bergabung dalam perusahaan benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan mengerti apa yang diinginkan perusahaan. Hal lain yang dapat 

dilakukan dengan memberikan program pengembangan dengan pelatihan dan 

pendidikan sesuai dengan bidang kerja, mencari alternatif lain dalam memenuhi 

sumber daya manusia, serta dengan membuka lembaga pelatihan dan 

pengembangan sendiri. 

Dengan menggunakan analisa matrix QSPM didapat pilihan alternatif 

yang paling efektif, yakni melakukan penetrasi dengan total 6,22, lebih besar dari 

pada alternatif pengembangan dengan total nilai kemenarikan 5,74. Karena 

kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan sangat mendukung bagi 

perusahaan untuk memiliki karyawan berkualitas sehingga nantinya perusahaan 

akan mencapai tujuan dengan maksimal. 
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Tabel 4.19 

Quantitative Strategie Planning Matrix (QSPM) 

   (Data Diolah Oleh: Penulis dan Manajemen PT. Bank Bengkulu, 2013) 

 

 

 

 

No.  Critical Succes Factor Bobot Penetrasi Pengembangan 

 

Fa
kt

or
 In

te
rn

al
 

Kekuatan 

1. Struktur Organisasi 0,20 4 0,80 3 0,60 

2. Strategi Pengembangan Karyawan 0,18 3 0,54 4 0,72 

3. Budaya Organisasi 0,17 4 0,68 4 0,68 

 Kelemahan 

1. Kualitas SDM 0,17 3 0,51 3 0,51 

2. Sistem Informasi Kepegawaian 0,15 2 0,30 1 0,15 

3. Ruang Kerja 0,13 3 0,39 2 0,26 

  Peluang 

1.  Pertumbuhan Ekonomi yang Baik 0,18 4 0,72 3 0,54 

2.  Tenaga Kerja Terampil dan Bekerja Keras 0,17 4 0,68 3 0,51 

3.  Peran SDM dalam mengamati lingkungan 0,15 3 0,45 2 0,30 

  Ancaman 

1.  Pangsa Pasar Tenaga Kerja 0,15 3 0,45 4 0,60 

2.  Kemajuan Teknologi 0,15 2 0,30 3 0,45 

3.  Persaingan 0,11 2 0,22 3 0,33 

4.  Kebijakan UMP 0,09 2 0,18 1 0,09 

TOTAL 6,22  5,74 
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4.9 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai strategi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada banyak strategi alternatif yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan tujuan penelitian bahwa penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, antara lain : 

a) Memberikan kesempatan kepada karyawan dalam memberikan saran dan 

masukkan dalam mengembangkan perusahaan. 

b) Membuat media untuk dapat memberi ruang komunikasi dan informasi 

bagi karyawan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

c) Membuat ruang kerja yang lebih luas dan nyaman untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

d) Membuat media untuk dapat memberi ruang komunikasi dan informasi 

bagi karyawan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

e) Efisiensi dalam biaya operasional. 

f) Lebih memperhatikan program kesejahteraan karyawan. 

g) Meningkatkan kompetensi SDM dalam teknologi untuk dapat bersaing 

memiliki SDM terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. 

h) Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas SDM 

i) Membuat standar penerimaan dan standar kerja karyawan yang terstruktur 

lebih baik. 

j) Memberikan program pengembangan kepada karyawan. 

k) Memberikan pelatihan dan pendidikan terprogram sesuai bidang kerja. 
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l) Mencari alternatif lain dalam memenuhi SDM, misalnya dari luar Provinsi 

Bengkulu. 

m) Membuka lembaga pelatihan dan pengembangan sendiri. 

Dengan alternatif strategi di atas perusahaan dapat melakukan berbagai hal 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa EFE dan IFE, yang dilanjutkan dengan analisa 

SWOT, IE Matrix, dan QSPM, maka sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, 

penulis menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Strategi alternatif peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan 

dilakukan pada PT. Bank Bengkulu berdasarkan hasil analisis strategi yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetrasi Pengembangan 

1. Memberikan kesempatan kepada 
karyawan dalam memberikan saran 
dan masukkan dalam 
mengembangkan perusahaan. 

2. Membuat media untuk dapat 
memberi ruang komunikasi dan 
informasi bagi karyawan sehingga 
dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan. 

3. Membuat ruang kerja yang lebih luas 
dan nyaman untuk meningkatkan 
kinerja karyawan. 

4. Efisiensi dalam biaya operasional. 
5. Lebih memperhatikan program 

kesejahteraan karyawan. 
6. Meningkatkan kompetensi SDM 

dalam teknologi untuk dapat 
bersaing memiliki SDM terbaik 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 

7. Mengoptimalkan kapasitas dan 
kualitas SDM 

1. Membuat standar penerimaan dan 
standar kerja karyawan yang 
terstruktur lebih baik. 

2. Memberikan program 
pengembangan kepada karyawan. 

3. Memberikan pelatihan dan 
pendidikan terprogram sesuai 
bidang kerja. 

4. Mencari alternatif lain dalam 
memenuhi SDM, misalnya dari 
luar Provinsi Bengkulu. 

5. Membuka lembaga pelatihan dan 
pengembangan sendiri. 
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2. Sedangkan prioritas strategi alternatif peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang akan dilakukan PT. Bank Bengkulu Pusat, yaitu dengan 

melakukan strategi penetrasi dengan cara meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia dalam bidang teknologi, memberikan kesempatan 

kepada karyawan dalam memberikan saran dan masukkan dalam 

mengembangkan perusahaan, membuat media untuk dapat memberi ruang 

komunikasi dan informasi bagi karyawan dalam proses penempatan, 

pengembangan, dan sebagainya, serta dengan membuat ruang kerja yang 

lebih luas dan nyaman untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan, dan 

hal lain yang dapat dilakukan dengan efisiensi dalam biaya opersional dan 

lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan untuk mengoptimalkan 

kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. 

 

5.1  Saran 

 Untuk mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pada PT. Bank Bengkulu penulis menyarankan beberapa saran yang 

mungkin dapat diterapkan oleh manajemen PT. Bank Bengkulu untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :  

1. PT. Bank Bengkulu Pusat seharusnya bisa lebih memperhatikan program 

pengembangan karyawan mulai dari pelatihan dan pendidikan harus sesuai 

dengan kebutuhan sehingga kekurangan karyawan dapat diminimalisir 

dengan pelatihan dan pendidikan yang sesuai bidang, serta memperhatikan 

ruang kerja karyawan sehingga memberikan kenyamanan karyawan dalam 

bekerja. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas juga sangat 
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mempengaruhi kelangsungan perusahaan, sehingga dengan sumber daya 

manusia berkualitas tentunya akan memberikan timbal balik kepada 

perusahaan.  

2.  Strategi lain yang mungkin dapat dilakukan PT. Bank Bengkulu adalah 

dengan melihat strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain 

dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusianya, sehingga bisa menjadi pedoman PT. Bank Bengkulu dalam 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk memperoleh sumber 

daya manusia berkualitas. 
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Lampiran 1 

Laporan Keuangan PT. Bank Bengkulu 
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Lampiran 2 

Draf Wawancara 

 

1. Apa yang menjadi kekuatan Bank Bengkulu untuk dapat berkembang dan 

bersaing dengan bank-bank lain khususnya yang ada di Kota Bengkulu? 

Strenght / Kekuatan 

a) Pemilik adalah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota 

b) Digolongkan Bank yang sehat 

c) Performa kinerja keuangan 3 (tiga) tahun terakhir baik 

d) Sikap manajemen yang terbuka terhadap kemajuan dan menerima 

serta mau melakukan perbaikan untuk penyesuaian dengan kondisi 

dan kompleksitas usaha 

e) Komitmen dan motivasi pengurus, karyawan sangat kuat 

f) Online diseluruh jaringan kantor dan tersebar diseluruh wilayah 

Propinsi Bengkulu 

g) Dibawah asosiasi perbankan daerah (ASBANDA) yang solid 

h) Mempunyai keterikatan emosional dan historis dengan pegawai/PNS 

di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota se 

Propinsi Bengkulu. 

2. Apa yang menjadi kelemahan Bank Bengkulu untuk berkembang dan 

bersaing? 

Weakness/Kelemahan 

a. Keterbatasan dalam permodalan 

b) Sumber Daya Manusia kurang pengalaman dalam pemasaran 

STRATEGI PENINGKATAN..., VISTA RISKY AMANDA, Ma.-IBS, 2013



c) Kualitas pelayanan yang belum sesuai harapan masyarakat 

d) Inovasi dan pengembangan produk masih terbatas 

e) Penyaluran kredit ke sektor produktif belum optimal 

f) Performa Teknologi informasi masih sangat terbatas dari 

pengembangan fitur dan layanan 

g) Gedung kantor yang kurang refresentatif untuk kegiatan operasional 

h) Citra/brand awareness Bank Bengkulu yang semakin membaik, namun 

belum sepenuhnya diminati oleh sebagian besar masyarakat 

3. Apa yang menjadi peluang perkembangan Bank Bengkulu? 

Opportunity/Peluang 

a. Potensi pasar kredit konsumtif dengan bertambahnya jumlah PNS   

masih sangat luas 

b. Peluang kerjasama antar ASBANDA 

b) Kabupaten baru dan otonomi daerah membuaka peluan yang cukup 

besar untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pemerintah daerah, 

perusahaan daerah, perusahaan perkebunan-perkebunan besar 

lembaga lainnya 

c) Pangsa pasar kredit produktif masih sangat luas 

d) Semakin banyak investor yang menjalankan usaha di Bengkulu 

e) Kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan semakin meningkat 

4. Apa yang menjadi ancaman Bank Bengkulu untuk berkembang dan 

bersaing? 
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Treath/Ancaman 

a) Bertambahnya kantor cabang Bank pesaing di wilayah Propinsi 

Bengkulu 

b) Ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah masih cukup besar 

5. Program strategi peningkatan kualitas karyawan di Bank Bengkulu 

berlangsung untuk berapa tahun?  

Strategi yang dilakukan PT. Bank Bengkulu dilakukan setiap tahun. 

6. Apa saja program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

dilakukan Bank Bengkulu?  

Secara garis besar dalam lima tahun terakhir Bank Bengkulu telah 

melakukan banyak program dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan pendekatan human capital development. Bank Bengkulu 

mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan 

secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, 

antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan 

workshop baik secara internal maupun secara eksternal bekerjasama 

dengan lembaga pendidikan. Jenis pendidikan yang diberikan Bank 

Bengkulu kepada karyawan antara lain inhouse training, technical skills, 

manajerial, pengembangan dan seminar/lokakarya. 

7. Apakah dalam 5 tahun terakhir (2007-2012) ada peningkatan dari hasil 

penilaian kinerja karyawan?  

Dalam 5 tahun terakhir ini hasil penilaian kinerja karyawan terus 

mengalami peningkatan. 
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