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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. 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bank merupakan salah satu sektor penunjang kemajuan ekonomi suatu 

daerah. Sehingga sebuah bank 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.  

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

merupakan salah satu bank yang berkembang saat ini. PT. Bank Bengkulu 

sangat memerlukan banyak sumber daya manusia yang berkualitas dalam 
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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.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
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? 

 

1.3 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. 

 

2.1  Landasan Teori 
 Menurut David (2011) manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni 

dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional (cross-functional) yang memungkinkan suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Pemahaman manajemen strategi menekankan 

evaluasi terhadap peluang-peluang dan ancaman-ancaman, serta kekuatan-
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kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu perusahaan yang biasa disebut 

SWOT (Strength, Weakneses, Opportunity, Threat).  

Menurut David (2011), proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: 

formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi 

termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman 

eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksanakan.  

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan 

tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. 

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya dan mendukung 

strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha 

pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan 

sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja 

organisasi.  

Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategis. 

Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti 

yang diharapkan, evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan 

informasi ini. Dimana semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena 

faktor internal dan eksternal secara konstan berubah.  

Sedangkan untuk proses perumusan strategi alternatif itu sendiri David (2011) 

menggunakan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:  

A. Tahap Pertama    

Tahap ini disebut dengan tahap input dan terdiri dari alat-alat analisis 

yang berupa: 

1. Analisis lingkungan strategis kemasyarakatan dan tugas. Analisis ini 

menggunakan matriks EFE (External Factor Evaluation) sebagai alat untuk 

mengaudit lingkungan eksternal perusahaan.  

2. Analisis Internal Perusahaan. Analisis ini menggunakan matriks IFE (Internal 

Factor Evaluation) sebagai alat untuk mengaudit lingkungan internal 

perusahaan.  
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B. Tahap Kedua  

Tahap ini adalah tahap pencocokan dari beberapa faktor eksternal dan 

internal yang ada dengan beberapa strategi alternatif yang ditawarkan pada 

setiap matriks, yang terdiri dari:  

1. Matriks Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS), yaitu alat 

analisis untuk mendapatkan beberapa strategi alternatif dengan 

menggunakan kekuatan (strengths) dan kelemahan perusahaan 

(weaknesses) untuk memanfatkan peluang (opportunities) dan menghindari 

ancaman (threats) yang ada.  

2. Matriks Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), yaitu alat analisis 

yang menggunakan kekuatan keuangan perusahaan (FS), keunggulan 

bersaing perusahaan (CA), stabilitas lingkungan (ES) dan kekuatan industri 

(IS) untuk menentukan strategi alternatif yang dapat dipilih perusahaan.  

3. Matriks Boston Consulting Group (BCG), yaitu alat analisis yang digunakan 

untuk membantu perusahaan yang memiliki multidivisi untuk menentukan 

posisi perusahaan kecepatan pertumbuhan penjualan sehingga dapat 

dihasilkan suatu strategi alternatif yang dapat dijalankan perusahaan.  

4. Matriks Internal Eksternal (IE), yaitu alat analisis yang hampir serupa dengan 

matriks BCG tetapi daya ukur pada matriks ini adalah berdasarkan total nilai 

EFE dan IFE yang didapat dari tiap-tiap divisi.  

5. Matriks Grand Strategy, yaitu alat analasis untuk merumuskan strategy 

perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar yang ada saat ini dengan posisi 

bersaing yang dimiliki perusahaan.  

C. Tahap Ketiga  

Tahap ini dalah tahap keputusan dimana beberapa strategi alternatif yang 

telah diidentifikasi pada tahap pencocokan informasi input yang diperoleh pada 

tahap pertama untuk secara sasaran mengevaluasi strategi alternatif yang 

diidentifikasi dalam tahap kedua. Adapun tehnik yang akan digunakan adalah 

dengan menggunakan matriks QSPM (Quantitave Strategic Planning Matrix), 

yaitu alat analisis yang membandingkan beberapa strategi alternatif yang didapat 

pada tahap pencocokan, sehingga dapat diperoleh daftar prioritas dari alternatif-

alternatif tersebut. 
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3.1  Objek Penelitian  
 Objek penelitian adalah strategi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pada PT. Bank Bengkulu Pusat yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 

No. 6 Bengkulu, Indonesia.  

 

3.2  Metode Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, studi 

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

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 : 
1.  EFE Matrix  

EFE matrix adalah suatu alat yang baik untuk menggambarkan dan 

memperioritaskan kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh suatu 

perusahaan. Langkah-langkah untuk mempersiapkan EFE matrix pada 

dasarnya sama dengan IFE matrix hanya saja faktor-faktor yang 

dikemukakan adalah berkenaan dengan faktor external, yakni kesempatan 

dan kelemahan. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yaitu : faktor ekonomi, faktor politik, faktor 

budaya, faktor tekhnologi, faktor demografi, dan faktor ekologi.  

2.   Analisis IFE  
Internal Factor Evaluation (IFE) matrix adalah pendekatan (alat) untuk 

mengevaluasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu fungsi di 

dalam perusahaan. IFE matrix juga menjadi suatu dasar untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan diantara keduanya (kekuatan 

dan kelemahan). IFE matrix bersama dengan External Factor Evaluation 

(EFE) matrix adalah suatu pendekatan yang tepat untuk dapat digunakan 
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mengevaluasi bagaimana keadaan suatu perusahaan terhadap faktor-faktor 

yang diidentifikasikan sebagai kekuatan dan kelemahannya.  

3. Analisis Matriks SWOT  
Menurut David (2011) matriks ini menggambarkan secara lebih jelas 

bagaimana interaksi antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan 

ancaman yang dihadapi oleh perusahaan.  

4. Analisis Matriks Internal-Eksternal  
IE (Internal Eksternal) matriks menurut David (2011) adalah salah satu alat 

analisis yang menggabungkan teknik analisis EFE matriks dan IFE matriks. 

Total nilai rata-rata tertimbang dari IFE matriks akan dipetakan dikoordinat X , 

sedangkan total nilai rata-rata tertimbang dari EFE matriks akan dipertakan 

dikoordinat Y. IE matriks dibagi menjadi tiga bagian, dimana masing-masing 

bagian mempunyai implikasi strategi tersendiri. Untuk bagian pertama 

(kuadran I,II,III) dapat dinamakan wilayah “Grow and Built”, strategi yang 

akan dijalankan adalah strategi intensif yaitu penetrasi pasar, pengembangan 

pasar, dan pengembangan produk. Untuk bagian pertama ini juga dapat 

dijalankan dengan strategi integrasi yaitu integrasi kebelakang, integrasi 

kedepan, dan integrasi horizontal. Bagian kedua (kuadran III, V,VII) dapat 

dinamakan wilayah “Hold and Maintain”, strategi yang dijalankan adalah 

strategi penetrasi pasar dan pengembangan strategi yang akan dijalankan 

adalah strategi likuidasi, divestasi, dan pengurangan usaha.  

5. Analisis Matriks QSPM  
QSPM adalah alat yang direkomendasikan oleh para ahli strategi untuk 

melakukan Evaluasi pilihan strategi alternative secara objektif, Berdasarkan 

Key Success Factor Internal – Eksternal yang telah diidentifikasikan 

sebelumnya. Tujuan QSPM adalah menetapkan kemenarikan relatif dari 

strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan startegi mana 

yang dianggap paling baik untuk di implementasikan.  

 

4.1  Pembahasan Hasil Penelitian 
4.1.1 EFE Matrix 

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor eksternal, 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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 Tabel 4.12 
     Analisis EFE Matrix  

  

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

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 

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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dengan nilai 2 dan nilai 1 untuk UMP. Untuk mengatasi ancaman ini pihak PT. 

Bank Bengkulu harus melakukan suatu strategi yang dapat meminimalisasi 

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

peluang. 

 
4.1.2  IFE Matrix  

Berdasarkan temuan dari faktor-faktor internal, maka dapat dianalisis 

hubungan antara ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ internal untuk dibuatkan suatu 

besaran yang menjelaskan posisi ‘internal’ sumber daya manusia PT. Bank 

Bengkulu. Lebih lanjut, penulis merinci faktor-faktor internal tersebut, yakni : 
 

Tabel 4.17 
Analisis 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, sedangkan untuk strategi pengembangan karyawan dan budaya organisasi 

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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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.  
 
 
4.1.3  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 

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 
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kinerja karyawan 
(W1,W3;O2,O3) 

 
 

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) 
 

4.1.4  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 4.4 

         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 
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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. 

 

4.1.5  QSPM Matrix 

Melalui analisis QSPM Matrix, maka manajemen PT. Bank Bengkulu 

dapat menentukan strategi mana yang paling efektif untuk dilakukan dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut hasil QSPM Matrix : 

Tabel 4.19 
Quantitative Strategie Planning Matrix (QSPM) 

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

No.  Critical Succes Factor Bobot Penetrasi Pengembang
an 

 

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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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. 
 
 
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 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. 



14 
 

Daftar Pustaka 
 

Arifin, Johan, 2000. Strategi Pengembangan SDM di PT. Nojorono Tobacco 

Kudus, jawa Tengah. Sinopsis Skripsi Magister Manajemen. Institut Pertanian Bogor 

David, Fred R., 2011. Strategic Management (Edisi 13). Concepts and Cases. 

Pearson Education, Inc. New Jersey 

Dessler, Garry, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi 10, Jilid 1). PT. 

Indeks. Jakarta, Indonesia 

Fardela, Agnis, 2012. Analisis Strategi Agresif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Probolinggo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya  

Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Cetakan 5). PT. Grasindo. Jakarta 

Johan, Arifin dan A., Fauzi, 2007. Aplikasi Excel dalam Aspek Kuantitatif 

Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta  

Mangkuprawira, Tb. Sjafri, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik 

(Edisi 2). PT. Ghalia Indonesia. Bogor  

Mochtar, 2012. Analisis Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam 

Rangka Peningkatan Daya Saing Pada MAN Kota Kediri 3. Jurnal Ilmu Manajemen, 

Revitalisasi, Vol. 1, No. 3, Desember 2012. Kediri 

Pearce, John A. and Robinson, Richard B, 2008. Strategic Management (Edisi 

10). Formulation, Implementation, and Control. PT. Salemba Empat. Indonesia.  

Rivai, Veithzal, 2004. Performance Appraisal (Jilid 2). Sistem yang Tepat untuk 

Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Indonesia 

Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary, 2007. Manajemen (Edisi 8, Jilid 1). 

PT. Indeks. Indonesia  

Umar, Husein, 2008. Strategic Management in Action (Cetakan 5). PT. gramedia 

Pustaka Utama. Indonesia.  

Vittorio, Elvin, 2011. Analisis dan Perencanaan Strategi Pemasaran Bayu 

Buana di Timor Leste. Sinopsis Skripsi Program Sarjana. STIE Indonesia Banking 

School. Jakarta 



15 
 

Yullyanti, Ellyta, 2009. Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja 

Pegawai. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Volume 16, Nomor 3. Universitas 

Indonesia. Jakarta 

Blog FKG UI, 2012. Definisi Gizi, Ilmu Gizi, serta Fungsi dari Gizi. 

http://mhs.blog.ui.ac.id/putu01/2012/01/09/definisi-gizi-ilmu-gizi-serta-fungsi-dari-gizi/. 7 

Maret 2013 

Cherrington, 2009. Fungsi dan Peran Manajemen Sumber Daya Manusia. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/fungsi-dan-peran-manajemen-sumber-

daya.html. 1 Oktober 2012 

External Factor Evaluation (EFE), 2012. http://www.maxi-

pedia.com/EFE+matrix+external. 26 Oktober 2012 

Internal Factor Evaluation (IFE), 2012. www.maxi-

pedia.com/IFE+EFE+matrix+internal+factor+evaluation. 25 Oktober 2012 

Internal-Eksternal Matrix (IE), 2012. http://www.maxi-

pedia.com/internal+external+IE+matrix. 26 Oktober 2012 

QSPM, 2012. http://www.maxi-

pedia.com/quantitative+strategic+planning+matrix+QPSM. 26 Oktober 2012 

Strategic Management, 2010. http://mmu-strategic-

management.blogspot.com/2010/04/international-business-machines.html. 26 Oktober 

2012 

Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, 2012. Ketentuan Umum Pasal 1. 

http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1

998. 5 Maret 2013  

Winot, Putut, 2011. Pengertian Sumber Daya Manusia. 

http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2204722-pengertian-

kualitas-sumber-daya-manusia/. 21 Maret 2013 

www.bankbengkulu.co.id, 2012. Sejarah Bank Bengkulu. 14 Januari 2013 
 

http://mhs.blog.ui.ac.id/putu01/2012/01/09/definisi-gizi-ilmu-gizi-serta-fungsi-dari-gizi/�
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/fungsi-dan-peran-manajemen-sumber-daya.html�
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/fungsi-dan-peran-manajemen-sumber-daya.html�
http://www.maxi-pedia.com/EFE+matrix+external�
http://www.maxi-pedia.com/EFE+matrix+external�
http://www.maxi-pedia.com/IFE+EFE+matrix+internal+factor+evaluation�
http://www.maxi-pedia.com/IFE+EFE+matrix+internal+factor+evaluation�
http://www.maxi-pedia.com/internal+external+IE+matrix�
http://www.maxi-pedia.com/internal+external+IE+matrix�
http://www.maxi-pedia.com/quantitative+strategic+planning+matrix+QPSM�
http://www.maxi-pedia.com/quantitative+strategic+planning+matrix+QPSM�
http://mmu-strategic-management.blogspot.com/2010/04/international-business-machines.html�
http://mmu-strategic-management.blogspot.com/2010/04/international-business-machines.html�
http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998�
http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998�
http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2204722-pengertian-kualitas-sumber-daya-manusia/�
http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2204722-pengertian-kualitas-sumber-daya-manusia/�
http://www.bankbengkulu.co.id/�

