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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perjalanan ekonomi Indonesia telah berlangsung hampir sepuluh tahun 

sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Kondisi ekonomi nasional 

menjadi faktor yang mempengaruhi sektor perbankan di Indonesia sehingga 

Pemerintah harus melakukan restrukturisasi perbankan guna mengembalikan 

kesehatan keuangan perbankan dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

(Arifin, 2002). Satu fenomena yang terjadi adalah muncul dan berkembangnya 

lembaga perbankan syariah. Latar belakang kemunculan perbankan syariah 

dipicu oleh kegelisahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi 

dan ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan yang telah ada. Salah satu 

indikasi yang dapat dilihat saat itu adalah penarikan dana pihak ketiga oleh 

para nasabah sehingga bank–bank yang ada menjadi lemah. Di sisi lain 

kemunculan perbankan syariah disebabkan oleh adanya upaya mencari 

lembaga alternatif yang sehat dan dipercaya, untuk mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat terhadap layananan jasa perbankan, di samping adanya persepsi 

di masyarakat mengenai keraguan terhadap sistem bunga yang digunakan  

oleh lembaga  perbankan yang telah ada (Antonio, 2000). 

Saat ini perbankan syariah bukanlah menjadi sebuah lembaga yang 

asing dalam dunia perbankan. Perbankan syariah di Indonesia telah 

menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari waktu ke waktu, baik 

ditinjau dari jumlah bank atau kantor cabang bank, aktifitas bisnis, keragaman 
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produk, dukungan regulator maupun respon masyarakat terhadap keberadaan 

bank syariah (Karim Consulting, 2006). Data menunjukkan bahwa pada tahun 

2000 jumlah bank syariah yang ada yaitu 2 Bank Umum Syariah, 3 bank yang 

membuka Unit Usaha Syariah. Sementara pada tahun 2003, di Indonesia 

terdapat 2 kantor Bank Umum Syariah dan 8 Unit Usaha Syariah (bank umum 

konvensional), dan 84 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di 

Indonesia. Pada bulan Desember tahun 2005 terdapat 3 kantor Bank Umum 

Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah (Bank Umum Konvensional), dan 92 Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia (Bank Indonesia, 2006). 

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Des 
2003 

Juni 
2004 

Des 
2004 

Juni 
2005 

Des 
2005 

KP 2 2 3 3 3 
UUS 8 10 15 17 19 
KCS 116 129 152 169 183 
KCPS 26 35 59 76 100 
KKS 147 154 172 179 181 
Jumlah 289 332 403 398 504 
BPRS 84 86 86 89 92 
Total 373 418 489 487 596 

Sumber : Bank Indonesia (tahun 2006) 

Perkembangan perbankan syariah juga tidak terlepas dari aspek regulasi 

yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sejak dikeluarkan Undang-undang 

Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 

tentang Perbankan, maka pengaturan usaha bank syariah dan bank 

konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah diarahkan untuk meningkatkan 

kompetisi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional 

(Harisman, 2002). Strategi pengembangan perbankan syariah dilakukan secara 

Keterangan 
KP       :  Kantor Pusat 
UUS    :  Unit Usaha Syariah 
KCS    :  Kantor Cabang Syariah 
KCPS  :  Kantor Cabang                   
               Pembantu Syariah 
KKS     :  Kantor Kas Syariah 
BPRS  :  Bank Perkreditan  
               Rakyat Syariah 
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komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan 

perbankan syariah di Indonesia melalui peningkatan keahlian sumber daya 

manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi. Kerangka acuan 

penyusunan perangkat ketentuan Bank Indonesia dalam rangka 

pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2000): 

 

Sementara itu, dukungan kalangan akademisi juga semakin terlihat 

dengan munculnya kegiatan seminar dan kajian tentang ekonomi, keuangan 

dan perbankan syariah (Karim, 2002). Bahkan perguruan tinggi yang secara 

khusus membuka program studi ekonomi, keuangan dan perbankan syariah 

terus bertambah setiap tahunnya dalam rangka ikut serta membantu 

penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang semakin dirasakan 

kebutuhannya oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah.  

STRATEGI PENGEMBANGAN 
PENGATURAN KEGIATAN BANK SYARIAH 

PENGATURAN 
KEHATI-HATIAN 

PENINGKATAN 
KEPERCAYAAN 
MASYARAKAT 

PERANGKAT HUKUM DAN 
INSTITUSI 

Transparan Ketat Struktur Pengembangan 
Keahlian 

Institusi Perangkat 
Hukum 

• Keterbukaan 
• Akses Informasi 
• Frekuensi 

• Permodalan 
• Kepemilikan 
• Kualitas Aset 

• Risk Based 

• Standar 
Internasional 

• Jaringan Bank Syariah 
• Asuransi 
• Lembaga Lain 

• Unit Usaha Bank Syariah 
• Kelembagaan Bank Syariah 
• Pasar Uang Syariah 
• Piranti Moneter 

Gambar 1. Strategi Pengembangan Bank Syariah 
Sumber: Antonio (2000), Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum 
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Upaya pengembangan perbankan syariah telah membawa peluang dan 

tantangan baru bagi dunia perbankan. Sementara itu kemampuan untuk 

mengelola perbankan syariah akan sangat  bergantung pada sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya sebagai pelaku utama. Peranan dan tantangan 

sumber daya manusia terus berkembang dan semakin penting serta beraneka 

ragam seiring besarnya pertumbuhan perbankan syariah (Badrun, 2002). 

Persaingan yang ketat dalam pasar perbankan menuntut kebutuhan sumber 

daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi di 

bidangnya. 

Pada saat ini sumber daya manusia yang memiliki kompetensi  

mengenai perbankan syariah masih sangat sedikit. Padahal untuk menjalankan 

kegiatan operasional perbankan syariah, dibutuhkan sumber daya manusia 

yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan (Arifin, 2002), 

memahami prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai 

komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Ketidakmampuan 

sumber daya manusia dalam mengelola lembaga akan melemahkan daya saing 

lembaga perbankan syariah. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada 

skala mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat 

pengetahuan serta keterampilan pengelola bank (Karim Consulting, 2006). Oleh 

karena itu pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah 

sangat diperlukan. 

Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi diatur dengan 

adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dan 
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disepakati oleh karyawan dan atasan. Karyawan bersama atasan masing-

masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus 

dicapai serta menilai hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir kurun waktu 

tertentu. Penilaian memberi kesempatan bagi individu untuk melihat 

keseluruhan pekerjaan dan kinerjanya (Moon, 1993). Peningkatan kinerja 

karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia 

secara keseluruhan. Oleh karena itu penilaian kinerja merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan.  

Standar penilaian kinerja suatu organisasi harus dapat diproyeksikan ke 

dalam standar kinerja para karyawan sesuai dengan unit kerjanya. Evaluasi 

kinerja harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efektif dan efisien (Bacal, 2001). Untuk menilai kinerja secara 

periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan datang, maka 

perusahaan perlu mengetahui berbagai kelemahan atau kelebihan karyawan 

sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan (Rusli, 2006). 

Indikator penilaian kinerja di perusahaan ini meliputi tiga kelompok yaitu 

hasil kerja yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, kemampuan 

karyawan dan perilaku karyawan (Rosidah, 2003). Penilaian kinerja yang sudah 

ada perlu dilengkapi dengan kompetensi yang berhubungan dengan skill dan 

knowledge yaitu, keandalan, pemecahan masalah, inisiatif, kerjasama, 

komunikasi, dan pelayanan. Penambahan kompetensi dalam penilaian kinerja 

diharapkan dapat memperbaiki proses penilaian kinerja karyawan. Berdasarkan 
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uraian tersebut di atas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai analisis 

pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi di PT. Bank 

Syariah Mandiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan 

berdasarkan syariah yang saat ini telah memiliki 53 Kantor Cabang dan 41 

Kantor Cabang Pembantu serta 56 Kantor Kas yang tersebar di wilayah 

Indonesia. Perkembangan bisnis perbankan saat ini telah menuntut perusahaan 

untuk bersaing dengan lembaga perbankan lain (Alamsyah, 2006). Sumber 

daya manusia yang dimiliki dituntut pula untuk menunjukkan kemampuan yang 

terbaik dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan visi 

dan misi yang dimiliki perusahaan.  

Pada saat ini perusahaan belum merumuskan model kompetensi yang 

akan digunakan untuk menentukan model pengembangan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Namun perusahaan telah berupaya untuk melakukan 

pengembangan dan peningkatan kinerja terhadap para karyawan. Kenyataan 

bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang 

harus dilakukan (Soewadi, 1999) guna meningkatkan daya saing dalam dunia 

perbankan, maka diperlukan penelitian dan kajian yang terkait dengan strategi 

pengembangan sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan 

menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan di masa yang akan datang. 
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Mengapa kompetensi sumber daya manusia diperlukan oleh Bank Syariah 

Mandiri? 

b. Bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Bank 

Syariah Mandiri selama ini? 

c. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi di 

PT. Bank Syariah Mandiri? 

d. Apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia sesuai dengan kebutuhan pegawai dan perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengkaji dan menganalisis alasan diperlukannya kompetensi sumber daya 

manusia oleh  PT. Bank Syariah Mandiri. 

b. Mengidentifikasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang 

diterapkan oleh  PT. Bank Syariah Mandiri selama ini. 

c. Merumuskan model pengembangan sumber daya manusia berbasis 

kompetensi di PT. Bank Syariah Mandiri. 
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d. Merekomendasikan program pengembangan sumber daya manusia yang 

mampu mencapai tujuan perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan 

pegawai. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat diperoleh dan diketahui gambaran mengenai pentingnya kompetensi 

sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai dasar pengembangan 

sumber daya manusia di PT. Bank Syariah Mandiri. 

b. Dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi manajemen PT. Bank 

Syariah Mandiri dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya 

manusia, untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam dunia 

perbankan. 

 

1.6  Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat untuk 

mengkaji analisis kebutuhan program pengembangan karyawan. Hal ini 

didasarkan adanya perbedaan landasan perhitungan dan pembiayaan maupun 

resiko dalam bank syariah dengan bank konvensional sehingga diperlukan 

analisis kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Penelitian ini 

terbatas pada masalah sumber daya manusia khususnya analisis dimensi 

kompetensi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 




