
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tingkat perubahan dalam dunia bisnis terus berkembang dari tahun ke tahun. 

Hal ini menyebabkan persaingan dalam sebagian besar industri semakin besar di 

beberapa tahun belakangan. Perusahaan dihadapkan pada tantangan dan 

kesempatan yang digerakkan oleh globalisasi ekonomi dan tren teknologi serta 

status sosial. Di abad 21-an ini, banyak perusahaan belum bisa beroperasi dengan 

baik dalam lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Struktur, sistem, 

praktik, dan budaya sering kali lebih menjadi penghambat bagi operasional 

perusahaan. 

Perubahan lingkungan yang menuntut perubahan organisasional ini tentunya 

membutuhkan dukungan dan peran dari seluruh pemangku kepentingan dalam 

perusahaan, termasuk karyawan. Menurut Kotter (1996), hambatan yang sering 

ditemui oleh karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Struktur formal menjadikan sulit bertindak. 

2. Atasan tidak mengecilkan hati karyawan untuk melakukan tindakan yang 

ditujukan pada implementasi visi baru. 

3. Kurangnya kepiawaian yang diperlukan dalam bertindak. 

4. Sistem personel dan informasi menjadikan sulit untuk bertindak.  

Hal-hal tersebut menyebabkan karyawan tidak bisa optimal mendukung dan ikut 

serta dalam proses perubahan yang terjadi.  

Perubahan dalam paradigma sumber daya manusia terdiri atas pergeseran, di 

antaranya: dari pekerjaan rutin menjadi pekerjaan yang beraneka ragam dan 

berkelanjutan, dari jam kerja yang pasti menjadi jadwal kerja yang fleksibel, dari 

kesempatan kerja yang seumur hidup menjadi kesempatan kerja yang fleksibel, 

dari lokasi kerja yang menetap menjadi bisa bekerja di mana saja (mobile), dari 

program pelatihan menjadi pembelajaran seumur hidup, dari yang sebelumnya 

karyawan mencari pekerjaan menjadi pekerjaan yang mendatangi karyawan, dari 

kekakuan dalam memilih tempat kerja menjadi fleksibilitas tergantung pada 

prospek yang ditawarkan oleh tempat kerja. Perubahan filosofi organisasi 

melibatkan aspek terkait dengan kerentanan organisasi dihadapkan pada tantangan 

perubahan lingkungan, pemberdayaan individu organisasi yang harus didorong 

untuk menggunakan keterampilan, talenta, daya inovasi, dan pengembangan yang 

lebih efektif untuk mengelola sistem yang terintegrasi dan kebijakan yang 

menyelaraskan perbedaan individu dalam organisasi. 

Bank NTB sebagai bank pengelola keuangan daerah, bertujuan untuk 

membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada 

pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB 

tahun 2015 tercatat mencapai 21.24%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi 

tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5.06% dan pertumbuhan ekonomi nasional 

sebesar 4.79%. Pertumbuhan Provinsi NTB tahun 2015 tersebut merupakan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 33 provinsi lainnya. Namun terdapat 

anomali pada kinerja bank umum di Provinsi NTB. Perekonomian tumbuh 

sedemikian besar seharusnya kinerja bank juga tumbuh, tetapi kinerja bank umum 

di Provinsi NTB mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan pada bulan 
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Desember 2015. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada aset bank umum yang 

diikuti pula dengan perlambatan pertumbuhan pada penghimpunan Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Sementara itu, penyaluran kredit mengalami peningkatan yang 

diikuti pula dengan peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) (Bank NTB 2015). 

Pembiayaan berbasis syariah merupakan salah satu alternatif bagi 

masyarakat Provinsi NTB untuk penggunaan konsumsi maupun usaha produktif. 

Pada Desember 2015, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di 

Provinsi NTB mencapai Rp 1.97 triliun atau tumbuh sebesar 3.58%. Untuk Unit 

Usaha Syariah Bank NTB sendiri mencatat pertumbuhan dana yang semakin baik. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2015, total aset Unit Usaha 

Syariah (UUS) meningkat 32.10% dari realisasi Desember 2014. Total 

pembiayaan UUS sebesar Rp 303 miliar atau tumbuh sebesar 24.90% jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 243 miliar. Laba tahun 2015 

sebesar Rp 16 miliar atau meningkat 73.03% dari realisasi tahun sebelumnya 

sebesar Rp 9 miliar (Bank NTB 2015).    

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan tren yang 

positif. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah bulan Januari 2018 yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa perbankan 

syariah di Indonesia sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 menunjukkan 

pertumbuhan dari sisi aset. Hingga bulan Januari 2018, total kantor bank umum 

syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai 2159 unit. Dari sisi kinerja 

keuangan, perbankan syariah memperlihatkan tren perkembangan yang positif. 

Hingga bulan Januari 2018, nilai pembiayaan sebesar Rp 186 triliun dan DPK 

mencapai Rp 239 triliun. Angka ini menjadi indikasi bahwa perbankan syariah di 

tanah air memiliki prospek pertumbuhan yang baik dari sisi bisnis. Menurut data 

yang dirilis oleh Cable News Network Indonesia (CNN Indonesia), pangsa pasar 

perbankan syariah pada tahun 2020 mendekati angka 20%. Di samping itu, 

perbankan syariah memiliki potensi pangsa pasar yang masih luas mengingat 

hingga saat ini jumlah nasabah bank syariah masih 26 juta nasabah. Besarnya 

prospek yang masih dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia menjadi 

tantangan tersendiri bagi para pihak yang terlibat dalam industri perbankan 

syariah untuk menyiapkan strategi yang tepat agar mampu memaksimalkan 

potensi pasar yang terbuka lebar. Bank NTB yang awalnya merupakan bank 

konvensional dan memiliki unit usaha syariah, berencana melakukan percepatan 

transformasi syariah yang selaras dengan fase transformasi bank induk pada tahap 

I, yaitu foundation building yang meliputi bidang produk dan layanan; teknologi 

informasi dan sistem informasi manajemen; goverment, risk, compliance (GRC); 

sumber daya manusia; dan budaya perusahaan menjadi Bank NTB Syariah (Bank 

NTB 2015).  

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam 

mewujudkan keberhasilan perusahaan. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya 

manusia menjadi sangat penting dan strategis, mengingat lingkungan bisnis yang 

semakin kompleks dan kompetitif, menuntut perusahaan harus memiliki sistem 

yang mampu menyediakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

kompeten dan memiliki komitmen tinggi. Perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalam perusahaan, terutama transformasi dari bank konvensional menjadi bank 

syariah, memerlukan dukungan dari seluruh pimpinan dan juga karyawan dengan 

cepat, tepat, dan motivasi tinggi dalam menjalankan program-program yang 
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ditetapkan. Pimpinan dan karyawan Bank NTB telah memiliki kompetensi dan 

pengalaman dalam mengelola bisnis perbankan konvensional. Namun sejalan 

dengan tantangan bisnis ke depan, pimpinan dan karyawan perlu melakukan 

peningkatan kompetensi dan mengembangkan cara kerja baru yang sejalan dengan 

bisnis perbankan syariah. Menurut Buschmeyer et al. (2016), perusahaan yang 

sukses melakukan transformasi organisasi ialah perusahaan yang 

memperhitungkan tingkat kesiapan organisasi, terutama kesiapan sumber daya 

manusianya untuk berubah, yaitu melakukan transformasi perilaku. Adalah sangat 

penting untuk mengetahui kesiapan karyawan mengalami perubahan karena 

kesiapan ini akan memengaruhi tingkat kesuksesan transformasi. 

Berdasarkan rencana transformasi tersebut, peneliti bermaksud untuk 

mengukur kesiapan karyawan untuk menghadapi proses transformasi tersebut 

(readiness to change). Menurut Robbins dan Judge (2011), pengukuran ini 

penting dilakukan untuk mengantisipasi resistensi dari karyawan. Resistensi dapat 

menjadi penghambat proses implementasi perubahan. Resistensi terhadap 

perubahan dapat bersifat positif jika hal tersebut mengarah untuk membuka 

diskusi atau perdebatan. Resistensi tidak selalu muncul dalam cara-cara standar, 

bisa terbuka, terang-terangan, langsung, atau ditangguhkan. Apabila resistensi 

dilakukan secara langsung dan terbuka, seperti keluhan, perlambatan kinerja, 

ancaman mogok, hal ini masih tergolong mudah untuk diatasi oleh manajemen. 

Namun tantangan yang lebih besar ialah mengelola resistensi yang tersirat atau 

ditangguhkan karena organisasi akan kehilangan loyalitas dan  motivasi 

karyawan. Wilson (2010) mengemukakan bahwa di dalam peristiwa perubahan 

organisasi yang berbeda, kecukupan informasi yang diberikan kepada orang-orang 

dapat membantu mengurangi resistensi yang terjadi. Oleh sebab itu, penting juga 

dilakukan penyusunan strategi yang harus dilakukan oleh Bank NTB sehingga 

proses transformasi berjalan dengan baik dan dapat mendukung rencana bisnis 

perusahaan, serta menghasilkan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan pemangku 

kepentingan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir, masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesiapan karyawan dalam menghadapi proses 

transformasi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesiapan karyawan dalam 

bertransformasi menjadi Bank NTB Syariah? 

3. Strategi apa yang harus disiapkan oleh manajemen Bank NTB untuk 

meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi proses transformasi 

Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat kesiapan karyawan dalam menghadapi proses 

transformasi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung kesuksesan transformasi 

Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. 

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam 

menghadapi proses transformasi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis di Indonesia, khususnya 

dalam bidang manajemen strategi sumber daya manusia pada bidang perbankan. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan 

strategi untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi transformasi 

dan menjadi salah satu rujukan bagi organisasi-organisasi bisnis yang akan 

menetapkan suatu inisiatif perubahan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya melihat kesiapan karyawan dalam menghadapi 

proses transformasi di Bank NTB dengan mengambil contoh karyawan Bank NTB 

yang didukung dengan pendapat manajemen Bank NTB. Berdasarkan ruang 

lingkup penelitian tersebut, akan dilakukan analisis deskriptif dan partial least 

square yang bersumber dari data primer yang langsung diambil dari responden 

melalui survei dengan menggunakan instrumen kuesioner. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Perubahan 

Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang 

menjadikan organisasi harus menerapkan manajemen perubahan ke dalam 

strukturnya. Robbins (2005) menyatakan bahwa perubahan merupakan perbuatan 

yang membuat sesuatu menjadi. Dalam organisasi, perubahan dapat terjadi dalam 

lingkup kecil, tentang suatu hal yang kecil, dan perubahan yang kecil-kecil ini 

terjadi secara terus menerus. Perubahan seperti ini disebut dengan istilah first 

order change atau disebut dengan istilah continuous improvement. Selain 

perubahan kecil-kecilan yang terjadi secara terus menerus, ada juga perubahan 

besar-besaran yaitu perubahan multidimensi dalam suatu organisasi. Perubahan 

seperti ini disebut dengan istilah second order change atau sering disebut sebagai 

dramatic change. Hal ini tidak berarti bahwa jika suatu organisasi sudah 

menerapkan first order change, maka organisasi tersebut tidak perlu menerapkan 
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