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Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam operasional 

suatu bank dan sebagai penentu keberhasilan bank. Hal tersebut 
dikarenakan bank mengelola dana, baik dari masyarakat maupun pemerintah 
yang mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu perbankan memerlukan 
tenaga yang terampil, memiliki integritas yang baik serta terpercaya. Akan 
tetapi tidak semua perbankan memiliki sumber daya pendukung dalam 
menjalankan aktivitasnya. Salah satu upaya yang ditempuh perusahaan 
untuk memenuhi hal tersebut adalah melalui outsourcing dengan tujuan 
dapat membantu kelancaran dan peningkatan kegiatan operasional 
perusahaannya sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki 
perusahaan. 

Bank Bukopin, khususnya Direktorat CBG (Consumer Banking Group) 
menangani produk dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, deposito, 
dan giro. Sumber daya manusia untuk pemasaran yang dimiliki oleh 
Direktorat CBG berjumlah 148 orang untuk seluruh Indonesia. Mengingat  
sasaran pasar yang dituju untuk produk Bank Bukopin cukup besar maka 
jumlah tersebut dirasakan tidak mencukupi maka Direktorat CBG melakukan 
outsourcing tenaga pemasaran melalui kerjasama dengan agen penyedia 
jasa outsourcing untuk memasarkan produk tabungan. Tenaga pemasaran 
tersebut lazim disebut dengan Marketing Representative (MR) sebagai 
tenaga pemasar milik perusahaan. Pada Tahun 2003, kegiatan MR adalah 
untuk pemasaran Tabungan SiAga bersama RO (Relation Officer) yang 
merupakan karyawan Bank Bukopin. Aktivitas pemasaran Tabungan SiAga 
tersebut antara lain melakukan pameran serta kanvasing yang bertujuan 
untuk memperkenalkan/ menawarkan produk Bank Bukopin serta 
menawarkan kerjasama penggajian (payroll). Selama menjalankan strategi 
outsourcing, Direktorat CBG belum melakukan evaluasi keefektifan tenaga 
pemasaran sehingga perlu dilakukan kajian perbandingan kinerja Bank 
Bukopin sebelum outsorcing, pada saat outsourcing, serta bagaimana 
selanjutnya outsourcing untuk waktu ke depan.  

Beberapa perumusan masalah outsourcing tenaga pemasaran PT. 
Bank Bukopin dikemukakan adalah sebagai berikut (1) Bagaimana efektivitas 
kinerja tenaga pemasaran outsourcing dalam hal memasarkan produk 
tabungan?; (2) Faktor-faktor apa saja yang diperlukan perusahaan untuk 
menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat? dan (3) Bagaimana 
strategi outsourcing akan dilakukan untuk waktu yang akan datang? Tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Menganalisis efektivitas kinerja 
outsourcing tenaga pemasaran yang dijalankan oleh Direktorat CBG PT. 
Bank Bukopin pada saat ini; (2) Menganalisis faktor-faktor eksternal dan 
internal yang mempengaruhi kinerja tenaga pemasaran outsourcing produk 
tabungan Bank Bukopin sehingga memiliki keunggulan bersaing serta (3) 



Menentukan alternatif-alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh Direktorat 
CBG PT. Bank Bukopin dalam melakukan outsourcing tenaga pemasaran 
serta rekomendasi perbaikannya pada masa yang akan datang   

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dalam penelitian melalui 
wawancara dan pengisian kuesioner terstruktur oleh responden sedangkan 
data sekunder diperoleh dari jurnal, data dari instansi terkait serta media-
media lainnya yang relevan. Alat analisis yang dilakukan adalah analisis 
lingkungan eksternal (analisis Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan 
Teknologi/PEST dan analisis persaingan industri), analisis lingkungan 
internal dengan menggunakan analisis rantai nilai, serta matriks SWOT untuk 
memperoleh alternatif strategi.  

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal (PEST) diperoleh faktor  
yang mempengaruhi perbankan adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah 
penduduk, perkembangan teknologi, situasi politik yang kurang kondusif, nilai 
tukar rupiah, serta tingkat inflasi. Adapun variabel yang termasuk peluang 
adalah jumlah penduduk, serta perkembangan teknologi sedangkan variabel 
yang termasuk ancaman yaitu ketidakstabilan politik, nilai tukar rupiah, 
tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis persaingan industri 
perbankan menunjukkan intensitas sedang (nilai 2,767) dengan rincian 
sebagai berikut  :  

• Variabel adanya pendatang baru berada pada intensitas rendah 
dengan nilai 1,707 

• Variabel tingkat persaingan dan kekuatan tawar pemasok berada 
pada intensitas sedang dengan nilai masing-masing 2,840 dan 2,312 

• Variabel produk substitusi dan kekuatan tawar pembeli termasuk 
dalam intensitas tinggi dengan nilai masing-masing 3,801 dan 3,175 

Apabila analisis persaingan industri tersebut dikaitkan dengan Bank Bukopin 
maka variabel pendatang baru, tingkat persaingan, serta kekuatan tawar 
pemasok merupakan peluang. Adapun dua variabel lain yakni produk 
substitusi dan kekuatan tawar pembeli tergolong ancaman bagi Bank 
Bukopin.  

Hasil analisis rantai nilai menunjukkan kompetensi yang menjadi 
kekuatan maupun kelemahan bagi MR Bank Bukopin, selain terdapat 
kompetensi MR yang sama dengan tenaga pemasaran perbankan lainnya. 
MR Bank Bukopin memiliki kompetensi yang sama untuk Bukopin dengan 
tenaga pemasaran bank pesaing sebagai berikut logistik ke dalam (wawasan 
dan kaya ide), operasional (kemampuan dalam mengelola informasi yang 
mendukung perbankan dan ketrampilan dalam menjaga stabilitas mutu 
produk), pemasaran dan penjualan (tren kinerja tenaga pemasaran), 
infrastruktur perusahaan (pengelolaan sendiri dimasing-masing area dan 
koordinasi) serta manajemen sumber daya manusia (sistem penghargaan 
yang baik, produkstivitas tenaga pemasaran, serta kompensasi dan insentif). 
Kompetensi yang merupakan kekuatan bagi MR Bank Bukopin adalah 
logistik ke dalam (percaya diri, dinamis, serta personal approach); 
operasional (kemampuan dalam membangun jaringan bisnis), pemasaran 
dan penjualan (kemampuan dalam menciptakan penjualan atas usaha 
sendiri dan keefektifan jaringan pemasaran); serta manajemen sumber daya 



manusia (melakukan pelatihan rutin bagi karyawan). Adapun kompetensi inti 
yang merupakan kelemahan MR adalah pengembangan teknologi 
(pemanfaatan teknologi dan pembelian teknologi baru serta kemampuan 
menguasai teknologi yang berkaitan dengan perbankan). Strategi 
outsourcing MR masih relevan dilakukan oleh Bank Bukopin berdasarkan 
pertimbangan kinerja dalam tahun 2002-2005 serta berdasarkan kompetensi 
yang telah dimiliki maupun MR Bank Bukopin.  

Alternatif-alternatif strategi yang diperoleh merupakan strategi Bank 
Bukopin (Direktorat CBG) yang dipadukan dengan faktor internal dalam hal 
kompetensi MR. Berdasarkan pemaduan antara kekuatan, kelemahan, 
peluang serta ancaman adalah sebagai berikut :  

• Pada strategi strengths-opportunities/SO diperoleh dua alternatif 
strategi yaitu strategi intensifikasi MR dan strategi optimalisasi 
kekuatan MR.  

• Strategi weaknesses-opportunities/WO menghasilkan dua 
alternatif strategi yaitu strategi peningkatan kualitas layanan MR 

• Strategi strengths-threats/ST diperoleh alternatif strategi 
optimalisasi kekuatan MR 

• Strategi weaknesses-threats/WT dengan alternatif strategi 
peningkatan pengetahuan MR 

Berdasarkan alternatif-alternatif strategi yang diperoleh berdasarkan 
Matriks SWOT (strategi intensifikasi MR, strategi optimalisasi MR, strategi 
peningkatan kualitas layanan MR, serta strategi peningkatan pengetahuan 
MR), perlu dibuat urutan prioritas strategi sebelum diimplementasikan oleh 
PT. Bank Bukopin. Namun prioritas strategi dipilih sesuai dengan kebutuhan 
serta sumber daya yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin. Dalam 
melaksanakan alternatif strategi tersebut tidak menutup kemungkinan 
terdapat strategi yang dilakukan secara bersamaan. Selain itu, perlu 
dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
kompetensi, kepuasan, serta motivasi MR yang mendukung pada loyalitas 
MR tersebut 
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