
I. PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

lndustri perbankan di lndonesia belum sepenuhnya keluar dari masa- 

masa sulit yang rnembuat banyak bank harus dimerger, dibekukan atau 

bahkan dilikwidasi sama sekali. Sampai saat ini, juga masih banyak bank 

yang berada dalam tahap penyehatan baik bank milik pemerintah atau 

milik swasta. Sering kali yang dituding menjadi faktor penyebab 

kejatuhan bank-bank dimaksud adalah krisis keuangan yang melanda 

hampir semua sektor. Namun alasan ini perlu dikaji kembali karena juga 

masih banyak bank-bank yang berkembang secara sehat terutama bank 

milik swasta asing atau campuran. 

Banyak pakar dan analis yang melihat bahwa disamping faktor 

makro, 'faktor penyebab kejatuhan perbankan di lndonesia yang paling 

dominan adalah kelemahan manajemen bank itu sendiri, disamping faktor 

pengabaian prinsip prudential banking, pelanggaran ketentuan yang 

dikeluarkan oleh otoritas maneter, atau karena bank tersebut kurang 

mernperhatikan besarnya risiko dalam bisnis perbankan itu sendiri. Dari 

sekian banyak jenis risiko yang ada dalam industri perbankan, risiko 

operasional merupakan salah satu jenis risiko yang sering kali membuat 

kejatuhan suatu bank, baik bank di luar atau dalam negeri, baik bank 

ukuran kecil atau skala besar. Kasus kehancuran Barings Bank di 

Singapura (1995), kasus Bank Duta, kasus beberapa bank beku 

operasiltake over di lndonesia merupakan contoh nyata kegagalan 

pengendalian risiko operasional dalam industri perbankan. 



Munculnya risiko operasional dalam industri perbankan dipengaruhi 

oleh banyak sebab. Salah satu sebab utamanya adalah faktor sumber 

daya manusia (SDM), sehingga dituntut perhatian yang besar dalam 

pengelolaan di bidang ini mulai dari proses rekrutment, pelatihan, 

penempatan, jalur karir, sistem promosi, penggajian, dan lain-lain. Hanya 

strategi dan program yang tepat yang dapat membangun SDM yang 

handal, berkualitas serta dapat bekerja dengan efektif dan efisien. 

Pengertian efektif disini adalah sesuatu dapat dicapai dengan tepat pada 

sasaran (sesuai dengan target yang telah ditentukan), sedangkan efisien 

adalah perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai dengan masukan 

yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

Efektif dan efisien dalam pemanfaatan tenaga kerja pada 

hakekatnya merupakan pencerminan produktivitas tenaga kerja. 

Selanjutnya penin'gkatan kesadaran akan produktivitas, efisiensi dan 

efektivitas serta etos kerja produktif dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan motivasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. 

Pada umumnya perusahaan, dan lebih khusus lagi bank akan 

dapat maju dan berkembang bila penyelenggaraan manajemen berjalan 

baik dan juga terutama karena adanya mekanisme pengendalian yang 

baik. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perusahaan, maka 

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu terhadap 

efektivitas dari pemakaian keseluruhan sumber daya perusahaan atau 

bank. Hal ini sesuai dengan batasan manajemen (Stoner dan 



Freeman,l992) bahwa manajernen merupakan seni untuk melaksanakan 

atau mencapai hasil suatu pekerjaan melalui orang lain. 

Usaha bank merupakan bisnis kepercayaan, dan berdasarkan 

pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perbankan, ditetapkan 

bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, bank wajib menempuh cara- 

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank. Setiap bank wajib memelihara 

kesehatan banknya, dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian . 

Ketentuan mengenai kesehatan bank sesuai dengan undang- 

undang tersebut menyangkut aspek permodalan, kualitas asset, kualitas 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank. Seluruh kegiatan bank harus 

mengacu kepada aspek-aspek tersebut di atas, agar tingkat kesehatan 

bank terjaga secara sebaik. Sementara itu pula bank juga harus mampu 

melayani dan mendorong masyarakat untuk senantiasa menyalurkan 

transaksi keuangannya melalui bank, karena salah satu fungsi bank 

adalah "aparat di bidang moneter", yakni turut menjaga stabilitas nilai 

uang rupiah, jumlah uang beredar, serta kelancaran lalu lintas 

pembayaran melalui bank 

Berkaitan dengan kondisi di atas, faktor risiko terjadinya kerugian 

khususnya risiko operasional selama ini kerap terjadi. Risiko yang 

dimaksud adalah risiko yang diantaranya ditimbulkan karena sumber daya 

rnanusia yang belum cukup mampu dalam menangani berbagai risiko 



yang muncul. Risiko tersebut misalnya seperti terjadinya tindak 

kecurangan dalam pengelolaan keuangan nasabah, adanya unsur 

kelalaian dalam menjalankan tugas dan yang lebih mencemaskan adalah 

terdapatnya ketidakmampuan dalarn pengelolaannya. Bila ha1 ini terus 

dibiarkan, maka risiko operasional akan sering terjadi, dan pada uj,ungnya 

akan membuat bank dalam keadaan kesulitan dan merugi. Oleh karena 

itu, penerapan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam 

mengendalikan risiko harus menjadi prioritas utama dalam proses 

pencapaian kesuksesan sebuah perusahaanlbank. 

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka rnenarik untuk diteliti iebih 

lanjut rnengenai strategi pengembangan sumber daya manusia dalam 

rangka pengendalian risiko operasional pada cabang-cabang Bank "X .  

1.2 ldentifikasi Masalah 

Bank X yang rnempunyai 226 kantor cabang dan 405 kantor 

cabang pembantu di seluruh Indonesia dengan dukungan pegawai di 

cabang-cabang sebanyak 14.253 orang akan selalu menghadapi risiko 

operasional (operational risk) disarnping risiko kredit (credit risk) dan 

risiko pasar (market risk). Risiko operasional yang dihadapi cabang- 

cabang ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, baik dilihat dari 

jumlah kerugian yang ditimbulkan atau dari frekuensi kejadiannya. 

Dalam memetakan risiko operasional yang muncul di cabang- 

cabangnya, Bank X mengelompokkan empat faktor utarna sebagai 

penyebab timbulnya risiko tersebut yakni sumber daya manusia (SDM), 



sistem dan prosedur, sistem teknologi dan external events. Penyebab 

timbulnya risiko ini dapat berdiri sendiri tetapi dapat pula terkait satu sama 

lain. Sebagai contoh kelemahan sistem teknologi dimanfaatkan oleh 

pegawai yang mempunyai sikap mental tidak baik. 

Dilihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan, data yang ada pada 

Bank X menunjukkan bahwa sumberdaya manusia rnerupakan faktor 

penyebab tertinggi. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa 31,50% 

dari kerugian operasional tahun 2001 disebabkan oleh faktor sumber daya 

manusia. Ada yang berbentuk tindak kecurangan atau manipulasi yang 

disengaja tapi tidak sedikit pula yang muncul karena faktor kelalaian. 

ketidaktahuan, kurang pelatihan dan pengalaman, kejenuhan, demotivasi, 

dan lain lain. 

Kenyataan bahwa sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor 

tertinggi dari penyebab munculnya risiko operasional maka diperlukan 

penelitian dan kajian yang terkait dengan strategi pengembangan sumber 

daya manusia ini, sehingga diharapkan untuk masa mendatang risiko 

operasional yang timbul karena faktor sumber daya manusia dapat 

dieliminir. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas rnaka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 



a. Faktor-faktor apakah dalam pengembangan SDM yang 

menjadikan SDM sebagai penyebab tertinggi timbulnya risiko 

operasional di cabang-cabang Bank X ? 

b. Bagaimana strategi pengembangan SDM yang dapat 

mengeliminir timbulnya risiko operasional di cabang:cabang 

Bank X ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pengembangan 

SDM yang dapat menyebabkan terjadinya risiko operasional di 

cabang-cabang Bank X. 

b. Mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan SDM 

yang dapat mengurangi terjadinya risiko operasional di cabang- 

cabang Bank X. 

I .5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat diperoleh dan diketahui faktor apa saja dalam 

pengembangan SDM yang kurang tepat sehingga menyebabkan 

timbulnya risiko operasional di cabang-cabang Bank X. 

b. Dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi manajemen 

Bank X dalam menyusun strategi pengembangan SDM yang bila 



diimplementasikan diharapkan akan dapat mengeliminir 

timbulnya risiko operasional. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada tingkat cabang-cabang Bank X, karena 

aktivitas dan risiko operasional yang timbul relatif sama diantara 

satu cabang dengan cabang yang lain. 




