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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan dalam melaksanakan operasionalisasi usahanya 

perlu didukung oleh adanya kemampuan manajemen yang baik. Salah satu 

yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan strategik (strategic planning) 

perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam 

upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Perencanaan strategik dianggap menguntungkan guna memperoleh 

prestasi yang tinggi bagi suatu perusahaan, seperti dalam penjualan, laba, 

pemasaran, laba atas ekuitas pemegang saham, dan sebagainya. Namun 

demikian, perlu dipahami bahwa prestasi organisasi yang tinggi tidak 

merupakan hasil langsung dari perencanaan strategik, melainkan 

merupakan produk dari seluruh cakupan kecakapan manajemen dalam 

sebuah perusahaan. Walaupun demikian, pada umumnya manajemen yang 

memang memiliki keunggulan dan tahu bagaimanan mengembangkan 

sistem perencanaan yang sesuai kebutuhan mereka. Dan apabila ini 

dilakukan oleh seluruh proses manajemen dalam perusahaan tersebut, 

maka hasil yang diperoleh akan lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memiliki perencanaan strategik ( Burhan 1994 : 

54). 



Lebih lanjut, Burhan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah 

perusahaan yang tidak menyusun perencanaan strategik dalam 

menjalankan usaha mereka. Beberapa memang tidak membutuhkannya, 

tetapi yang lain membutuhkan namun kebutuhan tersebut belum 

dikenalinya. Bilamana tekanan persaingan tidak ada dan keadaan 

lingkungan tidak begitu banyak berubah-ubah, mungkin tidak diperlukan 

perencanaan strategik ( Burhan 1994 : 54 ). 

Kondisi tersebut tidak lagi relevan untuk masa sekarang ini, 

ditambah dengan adanya globalisasi akan semakin menuntut suatu 

perusahaan untuk memiliki perencanaan strategi yang baik. Dengan 

demikian, setiap perusahaan perlu menyadari akan perlunya suatu 

perencanaan strategik bagi usaha mereka agar mampu untuk tetap eksis 

dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif dalam lingkungan 

global saat ini dan di masa yang akan datang.   

Derasnya arus globalisasi menjadikan lingkungan usaha di tiap 

perusahaan menjadi semakin luas dan kompleks. Berbagai aspek 

lingkungan usaha tersebut tidak hanya terbatas pada aspek perekonomian 

tetapi juga meliputi aspek teknologi, politik, dan sosial. Dengan demikian 

perangkat yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan semakin 

banyak untuk dipertimbangkan. 

Semua perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun milik 

Negara pasti memiliki tujuan. Di dalam pencapaian tujuannya, perusahaan 

harus mengambil keputusan yang tepat dan kegiatan-kegiatan yang 



mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Dengan memperhatikan 

lingkungan, perusahaan akan dapat menentukan apakah suatu perusahaan 

itu unggul, dapat bertahan atau bahkan hancur seiring dengan berjalannya 

laju persaingan. Kebanyakan perusahaan mempunyai masalah tentang cara 

atau metode untuk mencapai tujuannya. 

Kondisi di masa depan yang sulit untuk ditebak secara tepat 

merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki informasi yang tepat, mengerti peluang bisnis yang bagus 

dan mengetahui kondisi masa depan yang mendekati kebenaran cenderung 

akan memperoleh keuntungan yang besar. Akan tetapi, bagi perusahaan 

yang keliru dalam memperkirakan peluang bisnis yang bagus dan kondisi 

masa depan akan menderita kerugian bahkan bisa gagal dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk 

mengurangi risiko tersebut yaitu mempertimbangkan dengan seksama 

lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 

Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada dalam 

organisasi itu sendiri yang terdiri dari oganisasi, keuangan, sumber daya 

manusia, operasi dan lain-lain. Analisa terhadap lingkungan internal 

dimaksudkan untuk mengenal diri sendiri, sehingga perusahaan 

mengetahui dengan seksama semua kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan diluar 

organisasi yang terdiri dari kondisi social, ekonomi, politik, dan 

kebijaksanaan pemerintah, teknologi, demografi, geografi, pemasok, 



pesaing, kreditur, pelanggan dan lain-lain. Analisa terhadap lingkungan 

eksternal dimaksudkan untuk mengetahui lingkungan diluar perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mengetahui dengan pasti peluang dan ancaman 

yang ada dalam lingkungan tempat usaha yang harus dihadapi oleh 

perusahaan. Strategi yang tepat harus disusun untuk mengurangi 

kelemahan dan meningkatkan kekuatan yang ada pada perusahaan serta 

dapat memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki secara maksimal dan 

mampu mengatasi setiap ancaman yang dihadapi perusahaan. 

Searah dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah di bidang 

perbankan, kondisi perbankan di Indonesia cenderung semakin kompetitif. 

Berbagai bank, baik pemerintah, swasta maupun yang berstatus BUMN 

saling berebut pasar dengan menawarkan berbagai produk unggulan. 

Berhasil atau tidaknya upaya tersebut, tidak terlepas dari perencanaan 

strategic yang disusun. Sedangkan dalam perencanaan strategic tersebut 

harus memuat hasil pantauan atau analisis mereka terhadap kondisi 

lingkungan yang dihadapinya. Semakin mampu menerjemahkan apa yang 

diinginkan calon nasabah, maka akan semakin mudah untuk menjangkau 

mereka. Kondisi ini tidak dapat tercipta, apabila dalam pembuatan 

perencanaan strategik tanpa melakukan analisa lingkungan terlebih dahulu. 

Seperti halnya Bank Jabar Banten Cabang Cilegon yang 

merupakan bank BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten 

yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini juga dinilai cukup potensial 

dalam mengelola dana masyarakat. Walaupun demikian adanya perubahan 



lingkungan yang disebabkan oleh adanya tingkat persaingan yang tinggi 

dalam dunia perbankan dewasa ini, setidaknya akan berpengaruh terhadap 

kondisi bank tersebut. Oleh karena itu, analisa terhadap lingkungan yang 

dihadapi  bank tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga perencanaan strategik 

dapat disusun dengan baik, selain itu dengan dilakukannya analisa 

lingkungan secara tepat diharapkan akan membantu bank yang 

bersangkutan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. Pada akhirnya, dapat diharapkan bank tersebut akan 

mampu bertahan dan tetap eksis dalam dunia perbankan nasional. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

judul yang diambil dalam penelitian ini adalah :“ ANALISIS 

LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN STRATEGI 

SUATU PERUSAHAAN ( Studi Kasus Pada PT.Bank Jabar Banten 

Cabang Cilegon) “ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkanng  latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah analisis lingkungan internal maupun eksternal dalam 

perencanaan strategi PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon?  



2. Bagaimana posisi PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon dalam 

kuadran SWOT ? 

3. Strategi apakah yang tepat bagi PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

untuk menghadapi perubahan lingkungan khusunya di kota Cilegon ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada dan menjaga agar 

pembahasan masalah lebih terarah, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut : 

a. Masalah yang dibahas hanya tentang analisis lingkungan pada Bank 

Jabar Banten cabang Cilegon (lingkungan internal meliputi factor 

sumber daya manusia/personalia, pelayanan, produksi dan operasi, 

pemasaran, keuangan, serta teknologi yang digunakan, sedangkan 

lingkungan eksternal meliputi ekonomi, demografi, sosial budaya, 

pemerintah, serta persaingan antar industri. 

b. Pendekatan masalah yang akan dibahas melalui analisis SAP (Strategic 

Advantage Profile), ETOP (Environment Threat and Opportunity 

Profile), SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) & 

Rasio Keuangan 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lingkungan 



internal dan eksternal perusahaan dengan cara mengidentifikasi ancaman, 

peluang, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi PT. Bank Jabar Banten 

cabang Cilegon sebagai bahan dalam penyusunan rencana strategis 

perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik bagi 

penulis, perusahaan maupun pembaca atau pihak lain : 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui praktek yang dihadapi 

organisasi dalam dunia nyata dan sejauh mana teori-teori yang 

diperoleh selam mengikuti perkuliahan 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

ketrampilan dalam mendalami teori permasalahan yang  dikaji. 

c. Mendapatkan  pengalaman  untuk  melakukan  penelitian  dan 

berkomunikasi  dengan  pimpinan  perusahaan maupun  karyawannya 

untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pertimbangan dalam penetapan strategi perusahaan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain atau Pembaca 



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan 

dan pengetahuan serta kemungkinan besar dapat dijadikan landasan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

Lingkungan Internal  Analisis  

      Perusahaan     SAP 

- Analisis SWOT 
- Analisis rasio keuangan 

  

 

Lingkungan Eksternal Analisis 

       Perusahaan    ETOP 

               Perumusan Strategi 

 

               Implementasi Strategi 

 

 

 

   



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Jasa 

 2.1.1. Pengertian Jasa 

Pengertian jasa menurut Kotler (1997:486) adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan satu 

produk fisik. 

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada 

intinya merupakan proses aktifitas yang tidak berwujud seperti layaknya 

suatu barang. Sehingga pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa 

tidak dapat menyimpan jasa tersebut karena unsure ketidak berwujudan 

jasa tersebut. 

 

 2.1.2. Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literature mengungkapkan bahwa jasa memiliki 

karakteristik yang membedakannya dengan barang dan hal ini akan 



berdampak pada bagaimana cara memasarkannya. Secara garis besar, 

menurut Kotler (1997:420) karakteristik jasa terbagi atas : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak berwujud artinya jasa merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dirasa dengan panca indra sebelum jasa tersebut dibeli dan 

dikonsumsi. Dengan demikian jasa berbeda dengan barang. Bila 

barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa adalah 

suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. 

Konsumen akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, orang, 

peralatan, alat komunikasi, symbol, dan harga yang mereka lihat. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Umumnya jasa dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara 

penyedia jasa dengan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

penyampaian jasa. Dalam hubungan ini, efektivitas individu yang 

menyampaikan jasa merupakan unsure terpenting. Dengan 

demikian kunci utama keberhasilan jasa ada pada proses 

recruitment, pelatihan dan pengembangan karyawannya. 

3. Variability (keanekaragaman) 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non-standarized 

output, artinya banyak variable bentuk, kualitas, dn jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

Para konsumen jasa sangat peduli dengan keanekaragaman yang 



tinggi sehingga penyedia jasa harus selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. 

 

4. Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa bersifat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kondisi 

akan sangat merugikan pihak penyedia jasa apabila permintaan 

yang datang bersifat fluktuatif atau tidak tetap, sehingga kapasitas 

jasa yang telah disediakan oleh penyedia jasa menjadi terbuang sia-

sia. Namun apabila saat permintaan jasa meningkat dan penyedia 

jasa tidak dapat memenuhi dengan maksimal, maka akan sangat 

mengecewakan konsumen. 

5. Lack of ownership 

Lack of ownership  merupakan perbedaan dasar antara jasa dan 

barang. Pada pembeliaan barang, konsumen memiliki hak penuh 

atas penggunaan dan manfaat produk yang dibeli. Sedangkan pada 

pembelian jasa, pelanggan hanya memiliki akses personal terhadap 

suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. 

 

 2.1.3. Jasa Perbankan 

 Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan 



dana merupaka kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank 

lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito.(www.wikipedia.com) 

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, 

sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi 

nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu 

kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan 

ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, 

maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang 

memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan 

meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank 

meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih 

produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan 

menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku 

seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat 

dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.  

 

2.2. Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi 

 2.2.1. Pengertian Strategi 



Istilah strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategos atau 

strategia yang berarti Jendral. Arti strategi pada pada perusahaan sangat 

berbeda artinya dengan strategi yang kita kenal dalam masyarakat. Setiap 

perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu memiliki suatu strategi 

untuk mengantisipasi tantangan maupun hambatan yang dihadapinya. 

Strategi tersebut disusun dalam sebuah peremcanaan yang matang, yang 

menjadikannya sebuah perencanaan strategik bagi perusahaan. 

Pengertian strategi menurut Pearce dan Robinson (1997:20) 

mendefinisikan bahwa : 

“Strategi adalah rencana para manajer yang berskala besar dan berorientasi 

pada masa   depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna 

mencapai sasaran-sasaran perusahaan.” 

Sedangkan, menurut Glueck dan Jauch (1995:12) pengertian 

strategi merupakan: 

“Suatu rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan 

keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan.” 

 Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheleen (2003:16), 

pengertian strategi adalah : 

“Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi 



akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing”. 

 Mengacu pada beberapa pengertian tentang strategi yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu 

rencana sistematis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan mengaitkan antara kondisi perusahaan dengan lingkungan yang 

dihadapi suatu perusahaan. Dengan demikian di dalam perencanaan 

strategi, lingkungan perusahaan perlu dianalisis agar tujuan perusahaan 

menjadi lebih mudah untuk dicapai. 

 

 2.2.2. Pengertian Manajemen Strategi  

 Menurut Suwarsono (2002 : 6) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Strategi”, manajemen strategi didefinisikan sebagai 

:“Usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk 

mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah 

ditentukan.” 

 Berdasarkan pengertian diatas mengandung implikasi bahwa 

perusahaan berusaha mengurangi kelemahannya dan berusaha 

melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya serta perusahaan 



berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh 

ancaman bisnis. 

 Sedangkan pengertian manajemen strategi menurut Pearce dan 

Robinson (1997:20) ialah :“Sekumpulan keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) 

rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan.” 

 Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) dari defini diatas 

mengandung tugas-tugas penting yaitu : 

1. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang 

maksud keberadaan, filosofi, dan tujuan 

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mncerminkan kondisi 

intern dan kapabilitasnya 

3. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing 

maupun faktor-faktor kontekstual umum 

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya 

dengan lingkungan ekstern 

5. Mengidentifikasikan opsi paling dikehendaki dengan mengevaluasi 

setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan 

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum 

yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki 



7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang 

sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang 

dipilih 

8. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan 

sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara 

tugas, SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan 

9.  Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi 

pengambilan keputusan yang akan datang 

Dari kesembilan tugas ini, manajemen meliputi perencanaan, 

pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian atas keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan 

strategi. 

 

2.3. Arti Pentingnya Strategi 

 Dalam bukunya, Supriyono (1998), mengemukakan arti penting strategi 

perusahaan, antara lain :  

1. Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan dan 

kesempatan-kesempatan (peluang-peluang) masa depan pada kondisi lingkungan 

perusahaan yang berubah dengan cepat. 



2. Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan dengan 

jelas kepada semua karyawan. Dengan tujuan dan arah masa depan yang jelas, 

bermanfaat bagi semua karyawan untuk : 

a. Mengetahui apa yang diharapkan dari para karyawan dan ke mana arah 

tujuan   perusahaan. 

b. Dapat mengurangi konflik yang timbul karena strategi yang efektif 

mengarahkan pada karyawan untuk mengikutinya. 

c. Memberikan semangat atau dorongan pada para karyawan dan 

manajemen dalam mencapai tujuan. 

d. Menjamin adanya dasar pengendalian manajemen dan evaluasi. 

e. Menjamin para eksekutif puncak mempunyai kesatuan opini atas 

masalah strategi dan tindakan-tindakan. 

f. Dapat digunakan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif terbaik. 

g. Mengurangi celah dan tumpang-tindih berbagai aktivitas. 

h. Mengurangi hambatan-hambatan untuk berubah. 

i. Meningkatkan kemampuan mencegah timbulnya masalah. 

3. Pada saat ini, strategi banyak dipraktekkan di dalam industri karena membuat 

tugas para ekseutif puncak menjadi mudah dan kurang beresiko. 



4. Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang 

dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, dapat memberikan sumbangan 

terhadap kesuksesan perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan 

lingkungannya. 

5. Strategi dapat membantu manajemen dalam pembuatan keputusan proaktif 

maupun reaktif-agresif. 

6. Hasil penelitian menunujukkan bahwa strategi dapat membantu praktek-

praktek manajer. 

7. Perusahaan yang menyusun strategi umumnya lebih efektif dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi. 

 

2.4. Manfaat Manajemen Strategi 

Pearce dan Robinson (1997:30) berpendapat bahwa manajemen strategi 

memiliki manfaat sebagai berikut :  

1. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan 

perusahaan mencegah 

masalah. 

2.  Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 

dihasilkan dari alternative terbaik yang ada. 

3. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan 

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan di 



setiap rencana strategik dan dengan demikian dapat mempertinggi 

motivasi mereka.  

4. Kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan kelompok 

berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas 

adanya perbedaan peran masing-masing. 

5. Penolakan para peserta dalam perumusan strategi terhadap perubahan 

menjadi berkurang. 

  

 Selain itu, manajemen strategik dapat dikatakan juga sebagai 

sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak 

ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemiliki, eksekutif, 

karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Suwarsono, 

2002:17).  

  

2.5. Keterbatasan Manajemen Strategi 

 Menurut R.A Supriyono (1998:9) yang dikutip oleh Efrizal (2009), ada 

beberapa keterbatasan manajemen strategi, yaitu : 

1. Strategi didasarkan atas prediksi, tetapi perusahaan sulit untuk menyusun 

prediksi keadaan masa depan secara terinci karena keadaan masa depan 

sangat kompleks dan berubah-ubah. Untuk menghadapi masalah ini 

diperlukan teknik probabilitas yang lebih akurat didalam memprediksi apa 

yang akan terjadi dimasa depan. 



2. Dedikasi yang berlebihan terhadap strategi yang sudah diterapkan dapat 

mengakibatkan hilangnya kesempatan yang ada. Perlu disadari bahwa 

strategi harus bersifat fleksibel didalam menghadapi lingkungan yang 

kompleks serta berubah secara dinamis. Strategi yang semula ditentukan 

mungkin tidak cocok dengan perubahan  lingkungan dengan akibat 

perubahan kesempatan dan hambatan yang ada. 

3. Strategi yang disusun merupakan satu kesatuan, komprehensif dan 

terpadu, tetapi syarat ini seringkali sulit dipenuhi karena adanya konflik 

antara tujuan corporate dengan tujuan divisi atau departemen-departemen 

didalam organisasi, juga dapat timbul konflik antara tujuan divisi yang 

satu dengan divisi lainnya. Dalam hal ini, perlu konsep keseimbangan 

alokasi perusahaan dan eliminasi konflik antar divisi organisasi. 

4. Kesulitan menyusun pola-pola tujuan, kebijakan dan implementasinya 

secara bijaksana. Dalam hal ini, diperlukan pertimbangan-pertimbangan 

manajemen. Memang kita tidak dapat mengharapkan konsep manajemen 

strategi yang dapat menggantikan pertimbangan manajemen. Dengan kata 

lain pertimbangan manajemen masih diperlukan didalam penyusunan 

strategi. 

5. Proses manajemen  strategi memerlukan waktu, usaha dan biaya, namun 

tidak ada jaminan manfaatnya besar. 

 

 

 



2.6. Proses Manajemen Strategi 

 Michael A.Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson (2001:6) 

dalam bukunya mengemukakan bahwa proses manajemen strategi merupakan 

serangkaian penuh komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan sebuah 

perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan laba di atas 

rata-rata.  Jadi, proses manajemen strategis digunakan untuk mencocokkan 

kondisi pasar dan struktur persaingan yang selalu berubah dengan sumber daya, 

kapabilitas, dan kompetensi (sumber input strategis) perusahaan yang terus 

menerus berkembang. 

  Sedangkan proses perumusan strategi merupakan serangkaian strategic 

decisions yang dilakukan oleh tim perumus strategi dalam memilih pola tindakan 

utama (strategi) untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

  Dalam sistem manajemen strategik, perumusan strategi merupakan tahap 

pertama yang harus dilalui dalam membangun masa depan organisasi. Tahap 

pertama ini menentukan kelangsungan hidup dan kemampuan perusahaaan untuk 

bertumbuh di masa depan. Perumusan strategi merupakan proses pengembangan 

tujuan dan misi perusahaan, mengembangkan alternatif strategi serta memilih 

strategi yang tepat bagi perusahaan. Inti pokok dari tahap ini adalah 

menghubungkan organisasi dengan lingkungannya dan mencipatakan alternatif-

alternatif yang cocok untuk mencapai misi organisasi.  

Proses manajemen strategi menurut Jauch dan Glueck (1998) digambarkan 

sebagai berikut : 
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Sumber : William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, Manajemen Strategi dan Kebijakan 

Perusahaan, Penterjemah : Murad dan Henry Sitanggang, Edisi ketiga, Erlangga, 1998. 

 Jadi dengan demikian tahap-tahap perumusan strategi adalah sebagai 

berikut :  

Misi dan Tujuan Perencana 
Perusahaan 

Menganalisis lingkungan 
yang mempunyai dampak 

ancaman dan peluang 
Analisis lingkungan 

internal dan eksternal 
perusahaan Menganalisis kekuatan 

dan kelemahan pasar

Mempertimbangkan 
berbagai alternatif 

strategi 
Pemilihan Strategi 

Menetapkan Strategi 

Sumberdaya dan Struktur 

Pelaksanaan 

Kebijakan, Rencana, dan 
Pelaksanaan 

Evaluasi 



1.   Menentukan misi dan tujuan. 

2. Meneliti dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk 

menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. 

3. Mengembangkan alternatif strategi. 

4. Pemilihan dan penetapan strategi.  

  

2.7. Misi dan Tujuan Perusahaan 

2.7.1. Misi Perusahaan 

  Tujuan mendasar (fundamental purpose) yang membedakan suatu 

perusahaan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan yang 

menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar di 

definisikan sebagai misi perushaan. Menurut Pearce dan Robinson (1997 : 

55),  misi perusahaan merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas 

dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud perusahaan. Misi ini 

mengandung filosofi  bisnis dari para pengambil keputusan strategic 

perusahaan, menyiratkan citra yang ingin dipancarkan perusahaan, 

mencerminkan konsep  diri perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk 

atau jasa utama perusahaan serta kebutuhan utama pelanggan yang akan 

dipenuhi perusahaan.  



Secara ringkas, misi menguraikan bidang produk, pasar serta 

teknologi yang ditekankan perusahaan dan ini dilakukan sedemikian hingga 

mencerminkan nilai dan prioritas dari para pengambil keputusan strategik 

perusahaan. Menurut King dan Cleland yang dikutip oleh Pearce dan 

Robinson (1997 :55), sasaran misi perusahaan adalah : 

1. Memastikan kesamaan tujuan (purpose) dalam organisasi 

2. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya 

organisasi 

3. Mengembangkan landasan, atau standar untuk pengalokasian sumber 

daya organisasi 

4. Menetapkan warna umum iklim organisasi 

5. Berfungsi sebagai titik focus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan 

umum (purpose) dan arah organisasi dan menghalangi mereka yang 

tidak sepakat dengan itu, agar tidak lagi melibatkan diri dengan 

kegiatan-kegiatan organisasi. 

6. Memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam suatu 

struktur kerja yang mencakup penetapan tugas kepada elemen-elemen 

yang bertanggung jawab dalam organisasi 

7. Menegaskan tujuan umum organisasi dan pewujudan tujuan-tujuan 

umum ini menjadi tujuan yang lebih spesifik sedemikian hingga 

parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat ditetapkan dan 

dikendalikan 



Menurut Pearce dan Robinson (1997:57), misi dari seorang 

manajer-pemilik biasanya didasarkan pada keyakinan dasar berikut : 

1. Produk atau jasa yang disediakan usaha ini dapat memberikan 

manfaat yang setidak-tidaknya sama dengan harganya 

2. Produk atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan pelanggan di 

segmen pasar tertentu yang pada saat ini belum dipenuhi secara 

memadai 

3. Teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan 

produk atau jasa yang biaya dan kualitasnya bersaing 

4. Dengan kerja keras dan dukungan pihak-pihak lain, bisnis tidak 

saja dapat bertahan melainkan juga tumbuh dan memmberikan 

keuntungan 

5. Filosofi manajemen dari bisnis ini akan menghasilkan citra yang 

baik di mata publik dan akan memberikan imbalan keuangan dan 

psikologis bagi mereka yang bersedia menginvestasikan tenaga dan 

dana dalam membantu bisnis untuk berhasil 

6. Konsep-diri wirausaha dari bisnis ini dapat dikomunikasikan 

kepada, dan ditawarkan oleh, para karyawan dan pemegang saham. 

 

 

 



2.7.2. Tujuan Perusahaan  

Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai dan 

tujuan tersebut dapat memberikan arah bagi misi perusahaan. Tujuan ini yag 

akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari penerapan misi perusahaan, 

sehingga penetapan tujuan perusahaan tidak akan terlepas dari pernyataan 

misi yang telah dibuatnya. Fred R. David (2006:15) mengemukakan bahwa :  

“Tujuan adalah hasil yang spesifik yang ingin dicapai suatu organisasi 

untuk menjalankan misi dasarnya”. 

Sedangkan J. David Hunger dan Thomas L. Wheleen (2003:15), 

mendefinisikan : 

“Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa 

yang akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. 

Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. “ 

  Berdasarkan pengertian diatas, menggambarkan tentang keinginan 

keadaan perusahaan dimasa yang akan datang dimana tujuan tersebut 

menentukan apa yang harus dilakukan, pengembangan rencana-rencana yang 

efektif, menentukan sasaran, dan menilai hasilnya serta membantu 

pengkoordinasian dalam pengambilan keputusan.  

2.8. Analisis Lingkungan Perusahan 

 Analisis lingkungan menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck 

(1999:87) adalah analisis untuk menentukan peluang dan ancaman yang 



mempunyai arti penting bagi perusahaan di masa yang akan datang yang juga 

meliputi upaya penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada waktu yang 

sekarang atau yang mungkin berkembang. 

 Analisis lingkungan merupakan suatu proses memonitor, mengevaluasi, 

dan mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal 

yang mempengaruhi berjalannya perusahaan. Proses tersebut bertujuan untuk 

mengidentifikasi factor-faktor strategis yang dapat menentukan kondsi perusahaan 

di masa yang akan datang. Proses analisis lingkngan perusahaan bertujuan 

mencari kelemahan dan kekuatan internal serta megantisipasi ancaman dan 

peluang eksternal yang mungkin dihadapi perusahaan. 

 

  2.8.1. Pentingnya Analisis Lingkungan 

Manajer perlu menganalisis lingkungan karena lingkungan merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap perencanaan strategi. Beberapa 

alasan pokok mengenai pentingnya analisis lingkungan menurut Jauch dan 

Glueck (1998) adalah : 

1. Analisis lingkungan memberikan kesempatan pada perencana strategis 

untuk mengantisipasi peluang dan membuat rencana untuk melakukan respon 

pilihan terhadsap peluang tersebut. 



2. Membantu para perencana strategis untuk mengembangkan sistem 

peringatan dini untuk menghindari ancaman atau mengembangkan strategi 

yang dapat merubah ancaman menjadi keuntungan perusahaan. 

        Dalam bukunya Supriyono (1998) menjelaskan beberapa alasan pokok 

tentang pentingnya analisis dan diagnosis lingkungan sebagai berikut : 

1. Lingkungan berubah sangat cepat atau dinamis, sehingga para manajer 

perlu menganalisis dan mendiagnosis perubahan lingkungan tersebut. 

2. Para manajer perlu menyelidiki lingkungan untuk : 

a.  Menentukan apakah faktor-faktor dalam lingkungan saat sekarang 

mengancam pada strategi perusahaan saat sekarang dan pencapaian tujuan 

perusahaan. 

b. Menentukan apakah faktor-faktor dalam lingkungan saat sekarang 

memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk pencapaian 

tujuan dengan cara menyesuaiakan strategi perusahaan. 

3. Perusahaan yang secara sistematis melakukan analisis dan diagnosis 

lingkungan umumnya lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak 

melakukannya. 

 

 

 



 2.8.2. Analisis Lingkungan Internal 

 Ada tiga bahan pokok penting penting bagi keberhasilan suatu strategi. 

Pertama, strategi harus konsisten terhadap kondisi lingkungan persaingan. 

Kedua, strategi harus realistik terhadap kemampuan internal perusahaan. 

Ketiga, strategi harus dilaksanakan secara cermat. Oleh karena itu seorang 

manajer harus dapat mengetahui secara pasti tentang kondisi internal 

perusahaan. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berada di 

dalam organisasi yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang ada di 

dalam organisasi. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di 

dalam fungsi manajemennya, tidak ada perusahaan atau organisasi yang sama 

kuat dalam fungsinya. Organisasi dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya melalui analisis lingkungan internal ( Erniati, 2009). 

 Menurut pendapat Pearce dan Robinson (1997:229) tentang definisi 

analisis lingkungan internal adalah : “ Pengertian mengenai pemikiran 

pencocokan keuatan dan kelemahan intern perusahaan dengan peluang dan 

ancaman yang terdapat dalam perusahaan”.  

Menurut Jauch dan Glueck (1998) lingkungan internal dibagi menjadi 

lima faktor antara lain : 

1. Faktor pemasaran dan distribusi. 

2. Faktor penelitian dan pengembangan suatu fungsi rekayasa. 

3. Faktor manajemen produksi dan operasi. 



4. Faktor sumber daya dan karyawan perusahaan. 

5. Faktor keuangan dan akuntansi. 

Menurut Pearce dan Robinson (1997:238) faktor internal yang 

menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat dilihat dari fungsi-

fungsi bisnis yang ada dalam perusahaan, yaitu : 

1. Keuangan dan Accounting 

2. Produksi dan Operasi 

3. Personalia 

4. Teknologi yang digunakan 

5. Pemasaran 

6. Penelitian dan Pengembangan 

 

 2.8.3. Analisis Lingkungan Eksternal 

      Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari semua keadaan dan 

kekuatan yang mempengaruhi pilihan strateginya dan menentukan situasi 

persaingannya. Analisis lingkungan eksternal berfungsi untuk memastikan 

usaha-usaha perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Analisis ini 

meliputi penilaian tentang peluang dan ancaman perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menilai factor-faktor 

lingkungan eksternal yang relevan dengan aktivitas operasionalnya (Erniati, 

2009). 



 Menurut Fred R. David (2006:104), kekuatan eksternal dibagi menjadi 

lima kategori besar yaitu : kekuatan ekonomi; kekuatan 

social,budaya,demografi, dan lingkungan; kekuatan politik, pemerintah, dan 

hokum; kekuatan teknologi; dan kekuatan persaingan.pat Sedangkan menurut 

Pearce dan Robinson (1997:93) membagi lingkungan eksternal menjadi tiga 

sub-kategori yang saling berkaitan yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri 

dan lingkungan operasional. 

 Lingkungan jauh terdiri dari factor-faktor yang bersumber dari luar, 

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan 

tertentu. Lingkungan ini member peluang, ancaman, dan kendala bagi 

perusahaan, tetapi suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh 

berarti terhadap lingkungan ini. Lingkungan ini meliputi : 

1. Ekonomi 

 Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi 

tempat suatu perusahaan beroperasi. Karena pola Konsumsi 

dipengaruhi oleh kesejahteraan relative berbagai segmen pasar, dalam 

perencanaan strateginya setiap perusahaan harus mempertimbangkan 

kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi 

industrinya. 

2. Sosial 

 Kekuatan social bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai akibat 

upaya orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka 

melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap factor-faktor 



lingkungan. Menerjemahkan perubahan social ke dalam ramalan 

mengenai dampak-dampak terhadap bisnis merupakan proses yang 

sukar. Namun perkiraan dampak dari perubahan seperti perubahan 

geografis dalam populasi dan perubahan nilai kerja, standar etika 

dapat membantu perusahaan dalam usahanya untuk tetap berjaya. 

3. Politik 

 Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk 

para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor 

politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi 

operasi perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mampu meramalkan 

perubahan keptusan politik dalam lingkungan bisnis. 

4. Teknologi  

 Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari 

keusanagn dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai 

perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci 

peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada dugaan 

yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan dan dampak 

yang mungkin 

5. Ekologi  

 Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk 

hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung 

kehidupan mereka. Ancaman terhadap ekologi, bisnis sekarang 

memikul tanggung jawab untuk meniadakan hasil samping beracun 



dari proses manufaktur mereka dan untuk membersihkan kembali 

lingkungan yang telah tercemar akibat ulah sebelumnya. Oleh karena 

itu, untuk menjaga agar beban biaya pengendalian ekologi dapat 

terkurangi, maka diperlukan perencanaan tentang pemeliharaan 

ekologi dalam lingkungan operasional bisnis. 

  Sedangkan faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah 

lingkungan industri. Konsep lingkungan industri masuk dalam pemikiran 

strategi dan perencanaan usaha didasari oleh konsep dari Michael E. Porter 

tentang lima kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. 

Lingkungan industri meliputi lima kekuatan berikut ini : 

1. Ancaman Pendatang Baru 

 Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena 

mereka membawa kapasitas produksi tambahan, sumber daya yang lebih 

baik dan keinginan kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. 

Terlebih lagi apabila jumlah permintaan tetap, maka perusahaan yang 

sudah ada dapat terdesak oleh munculnya para pendatang baru tersebut. 

Kemungkinan masuknya perusahaan baru kedalam suatu industry 

dipengaruhi oleh hambatan masuk (entry barrier) yang terbentuk dari skala 

ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya perpindahan, akses 

ke saluran distribusi, dan peraturan pemerintah. 

2. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

 Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para 

anggota industry dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas 



barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat dapat menekan 

kemampuan suatu industry yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya 

dengan menaikkan harganya sendiri. 

3. Produk dan Jasa Substitusi 

 Penetapan batas harga tertinggi akan membatasi potensi produk atau 

jasa substitusi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan 

kualitas produk atau mendefinisikannya, laba dan pertumbuhan industri 

dapat terancam. Produk dan jasa substitusi tidak hanya membatasi laba 

dalam masa-masa normal melainkan juga mengurangi laba maksimal yang 

dapat diraih industri dalam masa keemasan. 

4. Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli 

 Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut 

kualitas lebih tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba 

sesama anggota industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka 

membeli produk yang tidak terdiferensiasi, relative lebih mahal terhadap 

peghasilan mereka, dan jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka.  

5. Persaingan Di Antara Para Anggota Industri 

 Persaingan dikalangan anggota industry terjadi karena mereka berebut 

posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, introduksi 

produk dan perang iklan. Persaingan dalam industri juga akan 

mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Tingkat persaingan 

industri dipengaruhi oleh : jumlah peserta persaingan, tingkat pertumbuhan 



industri, karakteristik produk atau jasa, jumlah biaya tetap, kapasitas, 

tingginya penghalang untuk keluar, dan strategi para peserta persaingan.  

  Untuk membantu menduga peluan dan ancaman yang akan datang, 

menurut Pearce dan Robinson (1997:189) hendaknya mengambil langkah-

langkah berikut : 

1. Memilih variable-variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan 

2. Memilih sumber informasi lingkungan yang penting 

3. Mengevaluasi teknik-teknik peramalan 

4. Mengintegrasikan hasil peramalan ke dalam proses manajemen strategic 

5. Memantau aspek-aspek penting dalam manajemen strategik  

 

2.9. Faktor Penentu Keberhasilan 

 Key Success Faktor merupakan ciri atau kemampuan bisnis yang 

menyebabkan menjadi dominan dalam industrinya. Key Success Faktor bisa pula 

diartikan sebagai sejumlah aspek penting tertentu yang jika dikelola dengan baik 

akan menjamin berhasilnya usaha atau strategi perusahaan (Bosseman, 1989). 

 Bosseman (1989) menyatakan setiap perusahaan mempunyai Key Success 

Faktor yang berbeda. Salah satu cara untuk mengenali Key Success Faktor ini 

adalah dengan melihat standar dalam industri dan organisasi tertentu yang ada 

dalam industri. 



 Key Success Faktor bisa juga berbeda atau berubah dari waktu ke waktu 

untuk mendapatkan strategi yang membawa hasil yang memuaskan, setiap 

perusahaan harus selalu memantau dan mengidentifikasi Key Success Faktor. 

Menurut Bosseman (1989), Key Success Faktor tergantung pada karakteristik 

industri yang terdiri dari enam komponen, yaitu : 

1. Derajat persaingan yang alami, hal ini merupakan strategi perusahaaan dalam 

menghadapi pesaing lainnya dengan cara memberi harga yang bersaing, 

penawaran produk baru, perang iklan, pelayanan konsumen, serta memberi 

garansi yang memastikan. 

2. Globalisasi industri, merupakan strategi mempertahankan posisi dari ancaman 

pesaing di pasar nasional dan internasional atau geografis yang besar yang 

dipengaruhi oleh posisinya di dunia secara keseluruhan. 

3. Rintangan masuk, dalam komponen ini harus dipertimbangkan skala ekonomi, 

diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya beralih pemasok, maupun biaya yang 

tidak menguntungkan, serta kebijakan pemerintah. 

4. Ancaman produk pengganti tiap perusahaan harus mampu mengidentifikasi 

tekanan dari produk pengganti sehingga perusahaan dapat menjalankan fungsi 

yang sama seperti dalam produk industri. 

5. Kekuatan pembeli, artinya pembeli bersaing dengan industri dengan cara 

memaksakan harga turun, tawar-menawar untuk mutu yang lebih baik, serta 

berperan sebagai pesaing satu sama lain. 



6. Kekuatan pemasok, maksudnya pemasok dapat menekan profitabilitas industri 

yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga. Kekuatan pemasok ini selalu 

berubah-ubah sesuai kondisi yang mempengaruhinya dan terkadang berada di luar 

kekuatan perusahaan. 

Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (1997:492) Faktor Penentu 

Keberhasilan merupakan faktor-faktor yang mengidentifikasi bidang-bidang 

kinerja yang paling penting dalam mengimplementasikan strategi perusahan. 

Setiap Faktor Penentu Keberhasilan harus mempunyai indikator kinerja yang 

dapat diukur. 

 

2.10. Alat – alat Analisis 

 2.10.1. SAP 

        Analisis SAP digunakan untuk menganalisis kondisi internal 

perusahaan yang mencakup aspek : fungsi pemasaran, sumber daya manusia, 

produksi, keuangan, serta riset dan pengembangan. Hasil analisis tersebut 

akan digunakan untuk menentukan kemampuan penting yang dimiliki 

perusahaan sehingga dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan 

menghadapi ancaman yang terjadi. Disamping itu, analisis ini digunakan 

untuk mengkaji kelemahan perusahaan yang paling mungkin terjadi, sehingga 

perusahaan dapat mempersiapkan tindakan antisipasi. 



Cara penilaian dari masing-masing faktor intern perusahaan menurut 

Jauch dan Glueck (1998) adalah dengan memberikan nilai positif (+) yang 

merupakan keunggulan, dan nilai negatif (-) yang merupakan kelemahan.  

 

 2.10.2. ETOP 

Untuk menganalisis peluang dan ancaman secara sistematis, 

perusahaan dapat membuat suatu profil peluanag dan ancaman yang biasanya 

dikenal dengan ETOP. Dalam analisis ETOP menurut Jauch dan Glueck 

(1998), penyusun strategi menganalisis masing-masing faktor lingkungan 

dengan cara memberi nilai plus (+) untuk setiap peluang, nilai (0) untuk 

kondisi sedang, dan nilai negatif (-) untuk faktor yang merupakan ancaman. 

Sektor lingkungan yang dibahas meliputi : demografi, ekonomi, sosial 

budaya, pemerintah, tekhnologi, pemasok, konsumen, dan pesaing.  

 

 2.10.3. SWOT 

 Menurut Pearce dan Robinson (1997:229) : “SWOT adalah singkatan 

dari kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman 

dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan.” Adapun definisi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman menurut Pearce dan Robinson (1997:230) 

adalah sebagai berikut : 



1. Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan-keunggulan 

relatif lain terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin 

dilayani oleh perusahaan. 

2. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

ketrampilan, kapasitas, yang secara serius menghambat kinerja aktif 

perusahaan. 

3. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. 

4. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam 

lingkungan perusahaan. 

        Analisis SWOT memungkinkan suatu perusahaan merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi yang diarahkan pada pencapaian misi dan 

tujuan perusahaan. Analisis ini didasarkan atas gabungan dari hasil anlisis 

SAP dan ETOP yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan internal serta 

peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa 

analisis SWOT merupakan cara sistematik yang didasarkan pada asumsi 

bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang 

serta meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan. Kegagalan dalam 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman akan 

mengakibatkan kehancuran bagi perusahaan. Kegagalan ini akan 

menyebabkan manajer tidak konsisten dalam membuat keputusan untuk 



menghadapi kenyataan yang sedang dihadapi perusahaan. Diagram analisis 

SWOT dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut : 

Gambar 2.2 

Diagram Analisis SWOT 

 

 

   Situasi III  Situasi I 

 

   Situasi IV  Situasi II 

 

 

Sumber : John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategi: 

Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Penerjemah Agus Maulana, Bina 

Rupa Aksara, 1997. 

        Diagram analisis SWOT dapat dibagi atas beberapa situasi oleh 

Pearce dan Robinson (1997:234) sebagai berikut : 

Situasi I :  Merupakan situasi yang paling disukai di mana perusahaan 

menghadapi beberapa peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang 

mendorong untuk dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Situasi ini 

Peluang 

Kekuatan 

Ancaman 

Kelemahan 



menyarankan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan (strategi agresif) 

untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini. 

Situasi II : Perusahaaan dengan kekuatan tertentu menghadapi lingkungan 

yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, strategi akan memanfaatkan 

peluang-peluang jangka panjang di produk/pasar lain (strategi diversifikasi). 

Situasi III : Perusahaan menghadapi lingkungan pasar yang mengesankan 

tetapi dikendalai oleh kelemahan-kelemahan intern perusahaan. Fokus 

strategi bagi perusahaaan seperti ini adalah mengurangi kelemahan intern 

agar dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang pasar (strategi 

berbenah diri). 

Situasi IV: Merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan. Perusahaan 

menghadapi ancaman lingkungan yang besar, sementara posisinya relatif 

lemah. Situasi ini jelas menuntut strategi yang dapat mengurangi/membenahi 

keterlibatan dalam produk/pasar agar dapat bertahan (strategi defensif). 

  Secara keseluruhan analisis SWOT menunjukkan peran penting dari 

identifikasi kekuatan dan kelemahan intern dalam pencarian strategi yang 

tepat bagi perusahaan. Penyesuaian yang tepat antara peluang dan ancaman 

dengan kekuatan serta kelemahan perusahaan merupakan kunci dari strategi 

yang paling tepat dan efektif. 

        Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan muncul dalam 

bidang pemasaran, keuangan, riset dan pengembangan, produksi dan 



manajemen serta sumber daya manusia. Faktor-faktor internal ini dapat 

ditentukan dengan melakukan perbandingan perhitungan rasio keuangan, 

pengukuran kinerja dengan periode sebelumnya ataupun dengan rata-rata 

insdustri. 

        Manajer harus menetapkan strategi yang sesuai dengan perusahaan, 

menganalisis secara tepat kelemahan dan kekuatan serta kemampuan 

bersaing perusahaan. Strategi yang ditetapkan seharusnya dalam bidang-

bidang yang dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan (kekuatan 

perusahaan) dan menghindari bidang-bidang yang tidak dikuasai oleh 

perusahaan (kelemahan perusahaan). Selain itu manajemen juga harus dapat 

mengidentifikasi, memonitor, dan mengevaluasi setiap peluang maupun 

ancaman yang ada demi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. 

 2.10.4. Rasio Keuangan Perbankan dan Tingkat Kesehatan Bank 

          2.10.4.1. Rasio Keuangan Perbankan 

   1) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar 

peruahaan relativ terhadap hutang lancarnya (hutang dalam 

hal ini merupakan kewajiban bank). Suatu bank dikatakan 

liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi 

kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua 

depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang 



diajukan tanpa terjadi penangguhan.Oleh karena itu,bank 

dapat dikatakan liquid apabila:  a) Bank tersebut memiliki 

cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk 

memenuhi likuiditasnya. b) Bank tersebut memiliki cash 

assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya,  

tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat 

berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa 

mengalami penurunan nilai pasarnya. c) Bank tersebut 

mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru 

melalui berbagai bentuk hutang. Rasio yang rendah 

menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio 

yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, 

yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

Dalam rasio likuiditas, rasio yang dapat diukur antara 

lain:quick ratio, banking ratio, dan loans to assets ratio. 

• Quick Ratio  

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan dalam 

membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah 

yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang 

lebih liquid yang dimilikinya.  

• Banking Ratio/Loan to Deposit Ratio (LDR)  



• Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah 

yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang 

telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi 

rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.  

• Loan to Assets Ratio   

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi permintaan para debitur dengan aset bank 

yang tersedia. Semakin tinggi rasionya semakin rendah 

tingkat likuiditasnya.  

   2) Rasio Solvabilitas (Capital)   

Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio 

solvabilitas atau capital adequacy ratio. Analisis solvabilitas 

digunakan untuk: 1) ukuran kemampuan bank tersebut 

untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat 

dihindarkan, 2) sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena 

sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang 

penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain, 3) alat 

pengukuran besar kecilnya kekayaan Bank tersebut yang 

dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan 4) dengan 

modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank 

yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang 



tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal 

pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur 

antara lain: capital adequacy ratio.  

• Capital Adequacy Ratio (CAR)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan 

kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan 

surat-surat berharga.  

• Capital to Debt Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana 

disediakan oleh kreditor. 

    3)  Rasio Rentabilitas  

Rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui 

kemempuan bank dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas 

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. 

Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat 

diukur antara lain: return on assets, biaya 

operasi/pendapatan operasi, gross profit margin, dan net 

profit margin.  

• Return On Assets (ROA)  

Rasio ini mengukur kemampuan bank didalam memperoleh 

laba dan efisiensi secara keseluruhan. 



 

• Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya 

operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi 

yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, 

maka semakin baik kondisi bank tersebut. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur perbandingan biaya 

operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi 

yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BO/PO, 

maka semakin baik kondisi bank tersebut.  

• Gross Profit Margin  

Rasio ini untuk mangetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. 

Semakin tinggi rasionya, semakin baik hasilnya.  

• Net Profit Margin 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba bersih sebelum pajak (net income) 

ditinjau dari sudut pendapatan operasinya. 

     4)    Rasio Resiko Usaha Bank  

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai 

resiko, begitu pula didalam bisnis perbankan, banyak pula 

resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko ini dapat pula 



diukur secara kuantitatif antara lain dengan: deposit risk 

ratio, dan interest risk rate ratio.  

• Deposit Risk Ratio  

Rasio ini memperlihatkan resiko yang menunjukkan 

kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban 

kepada para nasabah yang menyimpan dananya diukur 

dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang 

bersangkutan. 

• Interest Risk Rate Ratio  

Rasio ini memperlihatkan resiko yang mengukur 

kemungkinan bunga (interest) yang diterima oleh bank 

lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan 

oleh bank. 

     5)    Rasio Efisiensi Usaha  

Untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank 

apakah telah menggunakan semua faktor produksinya 

dengan tepat guna dan hasil guna, maka melalui rasio-rasio 

keuangan disini juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat 

efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang 

bersangkutan. Rasio-rasio yang digunakan antara lain: 

leverage multiplier ratio, assets utilazation ratio, dan 

operating ratio.  

• Leverage Multiplier Ratio  



Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu 

bank didalam mengelola aktiva yang dikuasainya, 

mengingat atas pengunan aktiva tetap tersebut bank harus 

mengeluarkan sejumlah biaya yang tetap. Semakin 

banyak/cepat bank mengelola aktivanya semakin efisien.  

• Assets Utilazation Ratio  

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu 

bank didalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk 

memperoleh total income.  

• Operating Ratio.  

Rasio ini untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan 

biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk 

memperoleh pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut ini terdapat pedoman perhitungan rasio keuangan perbankan berdsarkan 

ketentuan Bank Indonesia : 

 



 



   



      2.10.4.2. Tingkat Kesehatan Bank ( Faktor CAMEL) 

Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif 

dilakukan terhadap 5 faktor, yaitu faktor Permodalan 

(Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen, 

Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal 

dengan istilah Analisis CAMEL. 

1. ASPEK PERMODALAN (CAPITAL) 

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana 

aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang 

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum 

bank. 

Penilaian tersebut didasarkan paa CAR (Capital Adequacy 

Ratio) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara 

Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. 

Semakin besar CAR maka akan semakin besar daya 

tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi 

penyusutan nilai harta bank yang timbul karena 

adanya harta bermasalah. Sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank 

tersebut. Jika CAR suatu bank tinggi, kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin 



besar sehingga meningkatkan nilai saham perusahaan 

tersebut. Meningkatnya nilai saham akan meningkatkan 

pertumbuhan return saham yang akan diterima investor. 

2. ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF 

(ASSET) 

Aktiva produktif atau Productive Assets atau sering 

disebut dengan Earning Assets adalah semua aktiva yang 

dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam 

jenis aktiva produktif yaitu : Kredit yang diberikan, Surat 

berharga, Penempatan dana pada bank lainp,serta 

penyertaan. Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI 

adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif 

yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu 

juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif 

terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.Klasifikasi 

aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah 

dilihatkolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, 

diragukan dan macet.  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi 

nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. 



NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang 

akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan 

dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga 

pertumbuhan tingkat retun saham bank akan mengalami 

penurunan. 

3. ASPEK KUALITAS MANAJEMEN 

(MANAGEMENT) 

Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi 

kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas 

manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang 

menyangkut manajemen 

bank yang ebrsangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari 

segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam 

menangani bebagai kasus yang terjadi. 

4. ASPEK RENTABILITAS (EARNING) 

Penilaian aspek ini diguankan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini 

meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total Aset, dan 

Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional (BOPO). ROE mempunyai hubungan yang 

positif dengan harga saham, artinya ketika ROE 



meningkat maka harga saham juga meningkat. 

Peningkatan ROE, laba bersih yang dihasilkan perusahaan 

juga meningkat bila dibandingkan dengan modal sendiri 

yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut. 

Akibat peningkatan laba bersih tersebut, masyarakat akan 

menilai bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja 

yang bagus sehingga dapat meningkatkan jumlah laba 

bersih yang diperolehnya, ini akan mempengaruhi terhadap 

harga saham. 

 

5. ASPEK LIKUIDITAS (LIKUIDITY) 

Aspek kelima adapah penilaian terhadap aspek likuiditas 

bank. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yangbersangkutan 

mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang 

jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi 

semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam 

aspek ini meliputi :Rasio kewajiabn bersih Call Money terhadap 

Aktiva Lancar, Rasio kredit terhadap dana yang diterima oelh bank 

seperti KLBI, Giro,Tabungan, deposito dan lain-lain. Semakin 

besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan 

semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, 

namun dilain pihak semakin besar jumlah kredit yang 

diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang 



tinggi pula. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor 

dalam mengambil keputusan investasinya sehingga secara 

bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham 

di pasar modal yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham 

yang akhirnya berdanpak pada pertumbuhan tingkat retun saham 

bank. 

Seraca umum penilaian tingkat kesehatan bank dapat dirangkum 

sebagai berikut : 

Faktor yang dinilai Bobot 

Permodalan 25% 

Kualitas aktiva produktif 30% 

Manajemen 25% 

Rentabilitas 10% 

Likuiditas 10% 

Sumber : Bank Indonesia 

Jumlah bobot untuk kelima faktor tersebut adalah 100%. Nilai 

kredit kemudian digunakan untuk menentukan predikat kesehatan 

bank, ditetapkan sebagai berikut : 

Nilai Kredit Predikat 

81-100 

66- <81 

51-<66 

0-<51 

Sehat 

Cukup Sehat 

Kurang Sehat 

Tidak sehat 

Sumber : Bank Indonesia 



 

Disamping penilaian analisis CAMEL, kesehatan bank juga 

dipengaruhi hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap : 

1. Ketentauan pelaksanaan pemberian kredit Usaha Kecil (KUK) 

dan pelaksanaan Kredit Eksport 

2. Pelanggaran terhadap ketantuan Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK) atau sering disebut dengan Legal Lending Limit 

3. Pelanggaran Posisi Devisa Netto 

2.11. Alternatif dan Pemilihan Strategi 

 Setelah perumus strategi menyelesaikan tahap analisis lingkungan eksternal 

dan internal dari proses manajemen strategis, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan sejumlah alternatif strategi dan memilih strategi yang tepat dan 

terarah dengan pertimbangan hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan. 

Analisis dan pemilihan strategi korporasi berbeda-beda menurut kompleksitas 

keterlibatan bisnis dari keseluruhan organisasi. 

 Menurut Fred R. David (2006:230) ada empat jenis strategi generik yaitu : 

1. Strategi Integrasi Vertikal (Vertical Integration Strategy) 

Strategi integrasi memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu : 

1) Strategi Integrasi ke depan (forward integration strategy) 

Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan 

yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer 

mereka, bila perlu dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan bila 



perusahaan mendapatkan banyak masalah dengan pendistribusian 

barang atau jasa mereka, sehingga mengganggu stabilitas produksi, 

padahal perusahaan mampu untuk mengolah pendistribusian dimaksud 

dengan sumber daya yang dimiliki. Alasan lain, bisnis di sector 

distribusi yang dimaksud, misalnya memiliki prospek yang baik untuk 

dimasuki. 

2) Strategi Integrasi ke belakang (backward integration strategy) 

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi para pemasok sudah dinilai tidak 

menguntungkan perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian bagi 

para pemasok 

3) Strategi Integrasi Horizontal ( horizontal integration strategy) 

Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. 

Banyak perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai strategi 

pertumbuhan. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan 

kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian para pesaing. 

2. Strategi Intensif (Intensive Strategy) 

Ada tiga bentuk strategi utama, yaitu : 

1) Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy) 

Strategi ini berusaha meningkatkan market share suatu produk atau jasa 

melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Jadi, tujuan strategi ini 



adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yan 

maksimal. 

2) Stretegi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) 

Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada 

sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah 

baru. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar. 

3) Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan 

produk/jasa yang ada sekarang. Strategi ini memrlukan penelitian yang 

luas dan tajam serta membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, tujuan 

strategi ini adalah untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan 

produk yang sudah ada. 

3. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy) 

Ada tiga bentuk strategi utama untuk kelompok strategi ini, yaitu : 

1) Strategi Diversifikasi Konsentrik (Concentric Diversification 

Strategy) 

Dapat dilaksanakan dengan menambah produk atau jasa yang baru 

tetapi masih saling berhubungan. Tujuan strategi ini adalah 

membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. 

Hal ini berlaku untuk industri yang pertumbuhannya lambat. 

2) Strategi Diversifikasi Konglomerat (Conglomerate Divesification 

Strategy) 



Strategi dengan menambahkan produk/jasa yang tidak saling 

berhubungan. Hal ini dapat dilakukan jika industri mengalami 

kejenuhan, ada peluang untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan 

yang masih berkembang baik, serta memiliki sumber daya untuk 

memasuki industri baru tersebut. 

3) Strategi Diversifikasi Horizontal (Horizontal Diversification 

Strategy) 

Dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan yang 

baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada 

konsumen yang ada sekarang. Dapat dilakukan bila produk baru 

dapat mendukung produk lama, persaingan pada produk lama 

berjalan ketat dan dalam tahapan mature, distribusi produk baru 

kepada pelanggan lancer, dan pada tingkat yang lebih dalam adalah 

bahwa musim penjualan dari kedua produk relative beda. 

4. Strategi Defensif (Defensive Strategy) 

Ada tiga jenis strategi utama yaitu : 

1) Strategi Rasionalisasi Biaya (Retrehment Strategy) 

Merestrukturisasi dengan cara mengurangi biaya dan asset agar 

bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan 

2) Strategi Divestasi (Divesture Strategy) 

Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Sering digunakan 

dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau 

untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk 



proses selanjutnya. Dapat dilakukan jika suatu unit bisnis sudah 

tidak dapat dipertahankan keberadaannya. 

3) Strategi Likuidasi (Liquidation Strategy) 

Menjual seluruh asset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. 

Merupakan sebuah pengakuan dari sebuah kegagalan. 

Peran strategi umum dalam suatu organisasi memang sangat penting karena 

hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Menurut 

Pearce dan Robinson (1997:291), strategi umum atau yang dikenal dengan Grand 

Strategi sering dinamai strategi induk atau strategi bisnis memberikan arah bagi 

tindakan-tindakan strategic yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi 

umum merupakan dasar bagi tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan yang 

diarahkan untuk mencapai sasaran bisnis jangka panjang. 

Menurut Jauch dan Glueck (1999:217-224) terdapat 4 pilihan alternatif 

strategi induk ,  yaitu :  

1. Strategi Stabilitas 

Merupakan strategi yang sifatnya berupaya untuk mencapai hasil yang 

besarnya atau prosentase peningkatannya sama dengan waktu yang lalu. 

Demikian pula dengan bentuk produk dan jasa yang dihasilkan serupa 

dengan waktu yang lalu. Strategi ini dilakukan apabila perusahaan 

menghadapi lingkungan dan masa depan yang tidak banyak mengalami 

perubahan. 

 



2. Strategi Pertumbuhan  

Merupakan strategi yang digunakan apabila organisasi memfokuskan 

keputusan strategi pada peningkatan ukurannya dan melayani anggota dan 

masyarakat dalam sector atau jasa tambahan. Perusahaan memburu strategi 

pertumbuhan jika perusahaan tersebut : 

1. Meningkatkan tingkatan tujuan yang lebih tinggi pada masa yang akan 

datang dibandingkan dengan perhitungan atau ramalan pada masa lalu. 

2. Melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa yang sama atau 

dapat menabah sektor-sektor produk atau jasa. 

3. Memusatkan keputusan strategisnya pada peningkatan prestasi 

fungsional yang utama. 

 Alasan-alasan mengapa suatu perusahaan menggunakan strategi 

pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam industri yang berubah-ubah, strategi pertumbuhan stabil dapat 

berarti sukses dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam waktu 

panjang akan mati. Sehingga pertumbuhan diperlukan untuk bertahan 

hidup. 

2. Banyak para eksekutif menyamakan pertumbuhan dengan keefektifan. 

3. Beberapa eksekutif percaya bahwa masyarakat memanfaatkan strategi 

pertumbuhan. 

4. Motivasi manajerial. Banyak eksekutif yang mempunyai kekuatan 

untuk mengembangkan strategi pertumbuhan sehingga mendorong 

para eksekutif  untuk berspekulasi dan memilih strategi pertumbuhan. 

Perusahaan yang bertumbuh juga menjadi lebih terkenal dan mungkin 

lebih menarik manajemen. 

5. Dari grafik pengalaman membuktikan bahwa perusahaan yang dapat 

bertumbuh dapat bekerja dengan lebih baik, menekan biaya, dan 

meningkatkan produktivitas. 



6. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan mengarahkan pada 

keefektifan diukur dengan laba maupun alat pengukur lainnya. 

Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pertumbuhan 

yang terlalu besar dalam jangka pendek dapat mengurangi efisiensi dan 

pencapaian tujuan lainnya. 

4. Strategi Penciutan 

Adalah yang dilakukan apabila kehidupan organisasi terancam dan tidak 

bersaing secara efektif. Dalam strategi ini fokus keputusan strateginya 

pada peningkatan fungsional melalui pengurangan kegiatan dalam unit-

unit yang mempunyai arus kas negative. 

5. Strategi Kombinasi 

Adalah strategi yang digunakan organisasi yang menghadapi lingkungan 

yang berubah dengan kecepatan tidak sama dengan produk perusahaan 

berada dalam siklus yang berbeda. 

Setelah alternatif-alternatif strategi dipelajari, pemilihan harus dilakukan. Ini 

merupakan keputusan untuk menerapkan satu dari strategi tersebut. Proses 

pemilihan strategi merupakan proses pengambilan keputusan untuk memilih 

strategi yang terbaik dari sejumlah alternatif strategi utama yang memungkinkan 

untuk dipilih. Pemilihan strategi erat kaitannya dengan arah perusahaan dalam 

mengembangkan sumber daya yang dimilikinya untuk meraih tujuan perusahaan. 

Menurut Jauch dan Glueck (1999:278-283) keputusan pemilihan strategi 

mempertimbangkan beberapa faktor pemilihan manajemen : 



1. Persepsi manajemen tentang ketergantungan eksternal 

2. Sikap manajemen terhadap resiko 

3. Kesadaran manajemen tentang strategi perusahaan di masa lalu 

4. Hubungan kekuasaan 

Umar (1999) yang dikutip oleh Esty (2009) juga mengembangkan empat 

pilihan strategi korporasi lainnya, yang didalamnya telah dikelompokkan 12 

variasi strategi, yaitu: 

1. Strategi Stabilitas  

Strategi stabilitas adalah strategi yang menekankan tidak bertambahnya 

produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan, tetapi lebih pada upaya 

peningkatan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja dan keuntungan.  

2. Strategi Pertumbuhan 

Strategi Pertumbuhan adalah strategi yang menekankan pada pertambahan 

atau perluasan produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan sehingga 

aktivitas perusahaan meningkat. Kelompok strategi pertumbuhan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Internal 

Strategi ini mengarahkan sumber daya untuk mencapai 

pertumbuhan, diantaranya dengan penekanan pada fungsi 

penjualan/pasar, penambahan kapasitas produksi, dan tenaga kerja. 

b. Integrasi Horizontal 

Tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan pemilikan atau 

meningkatkan pengendalian atas pesaing. Strategi ini dilakukan 

ketika perusahaan bersaing dalam industri yang sedang 

berkembang. 

c. Diversifikasi Horizontal 



Strategi ini bertujuan untuk menambah produk atau jasa baru yang 

tidak saling berhubungan untuk pasar yang telah ada. Jadi 

tujuannya lebih kepada pemuasan pelanggan yang sudah ada atau 

pelanggan lama. 

d. Diversifikasi Konglomerasi 

Strategi ini bertujuan untuk menambah produk atau jasa baru yang 

tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Strategi ini 

diterapkan ketika industri yang sudah ada dinilai telah jenuh. 

e. Integrasi Vertikal 

Strategi ini sebenarnya merupakan gabungan dari strategi integrasi 

ke depan dan integrasi ke belakang.Strategi ini menghendaki 

perusahaan untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan 

pengawasan kepada distributor atau penjual eceran atau kepada 

pemasok. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mempunyai 

pengaruh dan kemampuan yang besar terhadap pengendalian jalur 

pasokan maupun jalur distribusi. 

f. Merjer 

Strategi ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan melakukan 

kombinasi langsung atau bergabung dengan berbagi sejumlah nilai 

modal tertentu. 

g. Aliansi Strategis 

Strategi ini dilakukan dengan membina hubungan atau kerjasama 

yang erat dan saling sinergis dengan perusahaan lain terutama 

dengan perusahaan pemasok, pelanggan, atau perusahaan produsen 

lain yang komplementer. 

3. Strategi Penciutan  

Strategi Penciutan adalah strategi yang dimaksudkan agar perusahaan 

melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan 



atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan yang memiliki cash-

flow negatif, yang diterapkan pada suatu bisnis yang berada pada tahap 

menurun. Kelompok strategi penciutan adalah sebagai berikut: 

a. Pembenahan 

Strategi pembenahan biasanya digunakan ketikaperusahaan 

mengalami penurunan laba. Sebab-sebab yang mendorong 

perusahaan melakukan berbagai pembenahan agar dapat tetap 

bertahan dan pulih kembali adalah resesi ekonomi, inefisiensi 

produksi, dan terobosan inovatif perusahaan pesaing. 

b. Divestasi 

Strategi ini adalah strategi menjual suatu perusahaan atau 

komponen utama perusahaan. Strategi ini digunakan jika strategi 

pembenahan dinilai gagal sehingga perusahaan atau komponen 

perusahaan dinilai sudah sulit untuk dipertahankan. 

c. Likuidasi 

Strategi ini ditujukan untuk menutup perusahaan dengan cara 

menjual seluruh aset perusahaan. Hal ini terjadi jika perusahaan 

dinilai tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya. Strategi ini 

biasanya ditempuh sebagai alternatif terakhir setelah perusahaan 

menjalankan strategi penciutan yang lain. 

3. Strategi Kombinasi 

Strategi Kombinasi adalah strategi yang digunakan untuk mengantisipasi 

dan merespon segala perubahan lingkungan eksternal perusahaan yang 

terjadi. 

 

 

 



2.12. Implementasi Strategi 

 Implementasi strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheleen 

(2003:17) adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan 

kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan 

prosedur. Proses implementasi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheleen 

(2003:17), antara lain : 

1. Program 

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah – langkah yang 

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program 

melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal 

perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. 

2. Anggaran 

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, 

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. 

3. Prosedur 

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan 

yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 

diselesaikan. 

 Menurut pearce dan robinson (1997:386), langkah awal dalam implementasi 

strategi dalam sebuah organisasi adalah : 



1. Mengidentifikasi sasaran tahunan yang dapat diukur dan ditentukan 

bersama. Sasaran tahunan memberikan penjelasan dan menjadi pemotivasi 

serta fasilitator yang kuat untuk implementasi strategi yang efektif. 

2. Mengembangkan strategi-strategi fungsional spesifik. Strategi fungsional 

menerjemahkan strategi umum di tingkat perusahaan secara keseluruhan 

menjadi kegiatan-kegiatan untuk unit-unit perusahaan. 

3. Mengkomunikasikan kebijakan yang ringkas untuk dijadikan pedoman 

keputusan. Kebijakan adalah pedoman spesifik bagi para manajer 

operasional dan bawahan mereka. 

 Selanjutnya, menurut Pearce dan Robinson (1997:429), agar implementasi 

berhasil, strategi harus merasuk ke kehidupan perusahaan sehari-hari. Empat 

elemen organisasi yang merupakan sarana fundamental jangka panjang untuk 

melakukan implementasi adalah : 

1. Menyusun struktur organisasi yang efekif 

Implementasi strategi yang berhasil, sebagian besar tergantung pada 

struktur organisasi primer perusahaan. Struktur organisasi membantu 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kunci perusahaan dan berhubungan 

dengan koordinasi dalam mencapai tujuan strategik perusahaan. 

2. Kepemimpinan organisasi 

Struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh bagi implementasi 

strategi dan membutuhkan peran pemimpin dalam menerjemahkan 

implementasi strategi kedalam tindakan-tindakan 

3. Budaya organisasi 



Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting yang di anut oleh 

semua anggota suatu organisasi. Budaya organisasi erat kaitannya dengan 

efektivitas dan efisiensi kerja anggota organisasi dalam mencapai tujuan 

melalui implementasi strategi. 

4. Sistem imbalan 

Sistem imbalan berfungsi sebagai motivator bagi anggota organisasi dalam 

melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi 

 Implementasi merupakan suatu tindakan yang lebih nyata dan jelas dari 

strategi yang ditetapkan perusahaan. Implementasi merupakan penjabaran strategi 

perusahaan ke dalam tingkat fungsional perusahaan dan merupakan kunci sukses 

perusahaan. Jika suatu strategi mengharuskan diadakannya suatu perubahan yang 

menyeluruh, maka perencana strategi harus mampu mengubah dan membuat 

rencana untuk pelaksanaan strategi tersebut. Perusahaan dalam menyusun 

implementasi kebijakan harus sesuai dengan strategi yang dipilih sehingga dapat 

mencapat tuuan akhir yang efektif. 

2.13. Pengendalian Strategi 

 Pengertian evaluasi dan pengendalian menurut J. David Hunger dan 

Thomas L. Wheleen (2003:19) adalah “proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas 

perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan 

dengan kinerja yang diinginkan”. Menurut Lawrence R. Jauch and William F. 

Glueck (1999:405). Evaluasi strategi adalah : 



“Tahap akhir proses manajemen strategis dimana manajer puncak berusaha 

memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan 

mencapai tujuan perusahaan”. 

Selain mengevaluasi strategi, perusahaan perlu untuk melakukan 

pengendalian strategi. Menurut Pearce dan robinson (1997:480), ada empat jenis 

dasar dalam pengendalian strategi, yaitu : 

1. Pengendalian asumsi (premise control) 

2. Pengendalian implementasi (Implementation control) 

3. Pengawasan strategi (Strategis surlveillance) 

4. Pengendalian peringatan khusus (Special alert control) 

Tahap akhir dari proses manajemen strategi adalah evaluasi terhadap 

pelaksanaan strategi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses 

manajemen strategi tidak akan membawa hasil yang berarti kalau tidak segera 

ikuti dengan tindakan evaluasi dan pengendalian. Dengan melakukan evaluasi 

stretegi, maka dapat mengetahui secara tepat kelemahan-kelemahan dalam 

implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk 

dimulai kembali. Proses evaluasi memastikan bahwa perusahaan sedang mencapai 

apa yang telah ditetapkan yaitu membandingkan kinerja dengan hasil yang 

diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen 

untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan 

bila diperlukan. 

 



 

2.14. Penelitian Terdahulu 

 Dessy Amalia (2001) melakukan penelitian dengan menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan menggunakan alat analisis ETOP, 

SAP, SWOT, dan analisis rasio pada Perum Pegadaian Kantor Daerah X Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Pegadaian Kantor Daerah X Malang 

memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih besar 

daripada ancaman. Dengan demikian alternatif strategi korporasi yang tepat 

adalah strategi pertumbuhan internal melalui produk dan jasa. Sedangkan strategi 

bisnis yang dapat digunakan adalah strategi fokus diferensial. 

Erni Fatmawati (2002) melakukan penelitian dengn judul Analisis 

Lingkungan dalam Penetapan Strategi Perusahaan (Studi Kasus Pada RSUD dr. 

Saiful Anwar Malang). Penelitian ini meneliti tentang analisis lingkungan internal 

dan analisis lingkungan eksternal. Alat-alat analisis yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain analisis ETOP (Environtment Threat and Opportunity 

Profile), analisis SAP (Strategic Advantages Profile), analisis SWOT, analisis 

rasio dan analisis GE. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alternatif strategi 

berdasarkan analisis ETOP, analisis SAP, analisis SWOT yaitu strategi 

pertumbuhan. Sedangkan alternatif strategi berdasarkan analisis GE adalah 

strategi bertahan (holding strategy) 

Lutfi Kurrahman (2004) melakukan penelitian mengenai analisis 

lingkungan dalam perencanaan strategi (studi kasus pada PT. Bank Jatim Cabang 



Malang). Pada penelitian ini Lutfi Kurrahman melakukan penelitian tentang 

lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisa SAP, analisa ETOP dan analisa SWOT. Menurut 

penelitian ini strategi yang tepat untuk PT. Bank Jatim Cabang Malang adalah 

strategi agresif. 

Dari beberpa penelitian terdahulu ini, akhirnya dijadikan penulis sebagai 

dasar untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap 

kebijakan strategi perusahaan. Selain itu, untuk melengkapi penelitian terdahulu, 

pada penelitian saat ini penulis membuat beberapa perbedaan yang diantaranya 

ialah lokasi penelitian, menambahkan faktor penelitian internal maupun 

eksternalnya, mencantumkan laporan keuangan untuk melakukan analisis rasio 

perusahaan yang bersifat konsolidasi, analisa laporan keuangan perbankan serta 

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tentang tingkat kesehatan bank 

(faktor CAMEL). 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Menurut 

Marzuki (1997) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah : 

“Penelitian yang dilakukan dengan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya 

dan tidak dimaksudkan untuk menarik/mengambil kesimpulan yang berlaku 

umum.” 

 Oleh karena itu, yang dilakukan pada penelitian ini nantinya adalah 

dengan mengidentifikasikan kondisi internal dan eksternal perusahaan, dalam hal 

PT. Bank Jabar Banten cabang Cilegon yang berpengaruh dalam pencapaian misi 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada sisi internal manajemen perusahaan yaitu 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan manajemen baik dalam bidang 

SDM / personalia, pelayanan, pemasaran, produksi dan operasi, keuangan serta 

teknologi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada sisi 



eksternal yang menunjang yaitu segala kondisi di luar lingkungan intern 

perusahaan yang berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Sisi eksternal 

tersebut misalnya : ekonomi, demografi, sosial budaya, pemerintah,serta 

persaingan antar industri.  

 

3.3  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari perusahaan dalam hal ini PT. 

Bank Jabar Banten cabang Cilegon. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder ini dapat diperoleh 

melalui pihak ketiga dalam hal ini Biro Pusat Statistik Cilegon dan berbagai 

literatur yang menunjang. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek penelitian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

 



2. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan meminta keterangan pada pihak yang 

bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai atau melakukan tanya 

jawab secara lisan dengan pihak Bank Jabar Banten cabang Cilegon. 

3. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari laporan atau catatan yang terdapat 

dalam perusahaan. 

4. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data dengan cara menggali berbagai literatur, tulisan ilmiah, 

majalah, surat kabar, dan tulisan lain yang berhubungan dengan materi penulisan 

ini. 

 

3.5 Metode Pengolahan Data 

        Untuk mengolah data yang telah terkumpul digunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Descriptive Method 

Data dan keterangan dalam metode ini disajikan sebagaimana adanya tanpa ada 

kesimpulan yang terinci. 

2. Comparative Method 

Metode ini digunakan untuk memilih faktor-faktor tertentu dan 

membandingkannya dengan faktor-faktor yang dianggap relevan. 

 

 



3.6 Metode Analisis 

        Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun 

data sekunder akan dianalisis dengan cara sebagai berikut : 

1. Analisis Kualitatif 

Yaitu berupa data-data non angka dan pengertian analisis, serta membandingkan 

teori-teori yang ada untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. Adapun 

analisis kualitatif yang digunakan adalah 

a. Analisis lingkungan eksternal (ETOP / Environmental Threat Opportunity 

Profile ) 

Analisis ini merupakan suatu analisis lingkungan eksternal perusahaan. 

Aspek-aspek yang akan dianalisis adalah peluang (opportunity) dan 

ancaman (threat) yang dihadapi perusahaan yang berasal dari faktor-faktor 

yang ada dalam lingkungan eksternal, yaitu ekonomi, demografi, sosial 

budaya, pemerintah, serta persaingan antar industry dan ancaman produk 

substitusi 

b. Analisis lingkungan internal (SAP / Strategic Advantage Profile) 

Merupakan analisis lingkungan internal perusahaan. Aspek-aspek yang di 

analisis kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) perusahaan 

berkaitan dengan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan, yaitu 

SDM / personalia, pelayanan, pemasaran, produksi dan operasi, keuangan 

serta teknologi yang digunakan. 

c. Analisis SWOT 



Analisis SWOT (strength,weakness,opportunity,threat) adalah analisis 

kualitatif yang menganalisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang ada atau sedang dihadapi perusahaan. 

2. Analisis Kuantitatif 

Yaitu dengan cara menganalisis, menghitung, membandingkan dan 

mengklasifikasikan data-data yang berupa angka-angka. Analisis ini 

menggunakan analisis rasio keuangan perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT. Bank Jabar Banten 

4.1.1. Sejarah 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (Jabar) dan Banten 

merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah 

Provinsi Banten bersama-sama dengan pemerintah kota / kabupaten se-

Jawa Barat dab Banten. Dasar pendiriannya adalah Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di 

Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. 

Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan 

di Bandung yang dinasionalisasi adalah NV Denis (De Erste Nederlansche 

Indische Shareholding), bergerak dibidang bank hipotek. 

Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 33 Tahun 1960 , 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 

tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961dan 

dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 

7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PT Bank Karya 

Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas 

daerah sebesar Rp 2.500.000,00. 



Sebagai upaya untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank 

Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 

tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat 

sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan. 

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-

040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan 

Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Jawa Barat. 

Seiring kebutuhan nasabah maka pada tahun 1992 aktivitas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi bank umum devisa 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 

11/1995 dengan sebutan Bank Jabar dengan logo baru. 

Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka 

berdasarkan Perda Nomor 22/1998 dan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 

April 1999 berikut akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 

April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan 

Daerah (PD) menjadiPerseroan Terbatas (PT). 

Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan terselenggaranya 

jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan 

izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal12 April 2000, 



terhitung sejak tanggal 15 April 2000, Bank Jabar menjadi BPD pertama 

di Indonesia yang menjalankan sistem perbankan ganda dengan 

memberikan layanan perbankan secara konvensional dan syariah. 

Agar lebih leluasa melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan hasil 

rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 16 April 2001, disetujui 

peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp. 1 triliun. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 

April 2004 dengan akta Nomor 10 tanggal 14 April 2004, modal dasar 

Bank Jabar dinaikkan dari Rp. 1 triliun menjadi Rp. 2 triliun. 

Melihat perkembangan yang terus meningkat dan prospek usaha 

yang terus membaik, pada RUPS tanggal 5 April 2006 ditetapkan bahwa 

modal dasar Bank Jabar naik dari Rp. 2 triliun menjadi Rp. 4 triliun. Pada 

bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK. Gubernur BI Nomor 

9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT BPD 

Jabar menjadi Izin Usaha Atas Nama PT BPD Jabar dan Banten, 

dilaksanakan penggantian call name dari Bank Jabar menjadi Bank Jabar 

Banten. 

4.1.2. Lokasi  

PT. Bank Jabar Cabang Cilegon berada di lokasi strategis, Jalan 

Cut Nyak Dien no.1, yang merupakan jalan poros utama di tengah Kota 

Cilegon yang mudah dijangkau dari berbagai arah baik dengan kendaraan 

pribadi maupun dengan kendaraan umum. 

 



4.1.3. Pilar-Pilar Budaya Perusahaan Bank Jabar Banten 

Sebagai pernyataan dari budaya perusahaan, Bank Jabar Banten 

memiliki pilar-pilar budaya perusahaan. Pilar-pilar budaya perusahaan 

tersebut ialah : 

a. Orientasi kepada pasar 

b. Pengelolaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia 

c. Pemenuhan kepentingan semua pihak (stakeholder) 

d. Peningkatan kualitas kerja 

 

4.1.4. Intisari Butir-Butir Perilaku Budaya Perusahaan 

a. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin 

sebagai wujud dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

b. Menguasai sistem dan prosedur, pengetahuan produk dan jasa Bank 

serta menguasai keterampilan menjual serta berperan sebagai pemasar 

c. Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif 

d. Memelihara semangat kerja tim 

e. Mampu memberi layanan secara cepat, teliti dan ramah 

f. Selalu berusaha memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

kerja sebagai kontribusi terbaik demi kemajuan bank 

g. Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikannya secara 

tepat dan cepat 



h. Terbuka terhadap perubahan dengan tetap menjaga pengendalian diri 

i. Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan 

menjunjung tinggi etika pergaulan 

j. Bekerja secara profesional sesuai sistem dan prosedur 

k. Bersikap terbuka, memiliki rasa kebersamaan, toleran, dan menjaga 

keharmoisan antarsesama pegawai 

l. Memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

rahasia Bank, rahasia perusahaan dan rahasia jabatan 

 

4.1.5. Prinsip-Prinsip Operasional 

1. Kehati-hatian : prinsip kehati-hatian sebagai dasar utama dalam 

menentukan setiap langkah dan tindakan guna mewujudkan misi Bank 

2. Terpercaya : prinsip untuk menjadikan Bank Jabar Banten sebagai 

bank kepercayaan masyarakat. 

3. Kebersamaan : prinsip kebersamaan yang selalu dibina untuk 

menjadikan Bank Jabar Banten sebagai bank kebanggaan masyarakat 

4. Kemitraan : prinsip untuk terus menjaga dan menjalin hubungan yang 

baik dan saling menguntungkan dengan para nasabah 

5. Dinamis : kedinamisan dalam setiap kegiatan dan tindakan dalam 

upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah 



6. Keandalan dan kekuatan yang dimiliki dari dalam perusahaan, telah 

menjadikan bank Jabar Banten menjadi bank yang kuat dan tetap 

bertahan. 

 

4.1.6. Penghargaan yang telah di dapatkan 

Terdapat beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh PT. 

Bank Jabar Banten yaitu : 

• InfoBank awards 2008 – kinerja keuangan “Sangat Bagus” 

• Bisnis Indonesia – Efficiency Awards Kategori Bank Pembangunan 

Daerah 

• Bank Jabar Banten mendapatkan penghargaan Kriya Pranala 

Mahakarya – (Bank teraktif  dalam Linkage Program)  

 

4.1.7. Struktur Oraganisasi 

Struktur organisasi PT. Bank Jabar Banten Cabang Malang terdiri 

dari Pemimpin cabang yang membawahi Pemimpin Seksi Administrasi 

dan Umum, Pemimpin Seksi KIC, Pemimpin Seksi Pelayanan, Pemimpin 

Seksi Pemasaran dan Kredit Standar serta 2 Kantor Cabang Pembantu 

yaitu KCP Merak dan Anyar. Setiap Pemimpin Seksi membawahi asisten-

asisten yang sesuai dengan tugas serta wewenang masing-masing. Bagan 

struktur organisasi PT. Bank Jabar Cabang Malang secara jelas dapat 

dilihat pada gambar 1. 



 

4.1.8. Manajemen Perusahaan 

• Pemimpin cabang 

1. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemimpin cabang dan melakukan 

pembinaan serta pengendalian secara langsung kepada seksi 

pemasaran, bagian pelayanan dan administrasi serta kantor 

cabang pembantu 

2. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko 

dalam pengelolaan operasional dan bisnis cabang 

3. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta 

mengelola bisnis dan manajerial cabang meliputi : 

- Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur 

- Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta 

mengelola bisnis di daerah kerja cabang 

- Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta 

mengelola layanan unggul kepada nasabah 

- Mengelola uang / kas daerah 

- Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya 

pencapaian laba bank secara keseluruhan 

- Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong 

pemberdayaan ekonomi 



4. Melaksanakan prinsip kahati-hatian dan kepatuhan terhadap 

system dan prosedur, peraturan bank Indonesia serta peraturan 

perundang-undangan, serta peraturan intern lainnya yang 

berlaku 

5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi 

serta kegiatannya 

• Pemimpin Seksi Administrasi dan Umum 

Pemimpin seksi Administrasi dan Umum membawahi asisten transaksi 

pemasaran dan transaksi luar negeri, asisten administrasi kliring, asisten 

administarsi dana dan jasa, asisten analis KGB, asisten akuntansi dan EDP. 

Adapun tugas seksi administrasi dan umum yaitu : 

1. Mengelola uang / kas daerah 

2. Mengelola pelayanan transaksi jasa luar negeri  

3. Mengelola sumber daya manusia cabang 

4. Mengelola akntansi dan pengendalian keuangan cabang 

5. Memelihara dokumentasi akuntansi, meliputi rekening financial 

(neraca, bukubesar, L/R dan rekening memorial/kontijensi), bukti-bukti 

pembukuan dan output lainnya yang dikeluarkan oleh system 

6. Mengelola penilaian kinerja dan potensi pegawai cabang 

7. Mengelola dokumentasi dan data base SDM cabang 

8. Menyusun dan menyampaikan laporan seksi  



9. Mengelola pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap 

peraturan bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta peraturan 

intern lainnya yang berlaku 

10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya 

• Pemimpin Seksi KIC 

Merupakan pengawas kegiatan secara keseluruhan. Adapun tugas dari 

control intern adalah : 

1. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-

masing unit kerja agar sesuai dengan ketentuan. 

2. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil 

pengamatan yang dilakukan bila di pandang perlu. 

3. Melayani petugas pemeriksa atau pengawas baik dari pihak intern 

maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan 

• Pemimpin Seksi Pelayanan 

Pemimpin seksi pelayanan membawahi asisten teller kepala dan 

asisten payment point. Adapun tugas dari seksi pelayanan : 

1. Melayani pembukaan dan penutupan kartu ATM, kartu debet dan kartu 

kredit 

2. Melayani permintaan buku cek dan bilyet giro 

3. Melayani print out rekening nasabah 

4. Mengelola pengaduan nasabah 



5. Menyediakan informasi mengenai produk dan jasa bank 

6. Meyediakan formulir/aplikasi yang berhubungan dengan kredit (kredit 

investasi, kredit moal kerja, kredit konsumtif, kredit program dan 

kredit mikro) 

7. Melayani nasabah safe deposit box 

8. Melayani transaksi transfer, inkaso dan setoran kliring 

• Pemimpin Seksi Pemasaran dan Kredit Standar 

Pemimpin Seksi Pemasaran dan Kredit Standar membawahi asisten 

analis kredit mikro dan program, asisten analisa kredit komersial, asisten 

supervisi kredit, asisten administrasi kredit standar, asisten pemasaran dan 

transaksi luar negeri. Adapun tugas seksi pemasaran dan kredit standar 

ialah : 

1. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur seksi pemasaran serta 

kredit standar 

2. Mengelola penerapan manajemen risiko dalam seksi pemasaran dan 

kredit standar 

3. Merencanakan serta mengembangkan pemasaran produk dan jasa bank 

4. Menyusun dan merumuskan potensi pemasaran produk dan jasa bank 

di daerah kerja cabang 

5. Memproses permohonan serta mengelola kredit komersia, konsumtif, 

program dan mikro 

6. Merencanakan serta mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit 

bermasalah dan kredit hapus buku 



7. Melaksanakan penilaian terhadap agunan kredit 

8. Melakukan analisis manajemen risiko kredit 

9. Mengelola pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap 

peraturan bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta 

peraturan intern lainnya yang berlaku 

10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

11. Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada debitur kredit 

konsumtif, kredit program dan kredit mikro 

12. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dan lembaga dalam rangka 

pengembangan kredit konsumtif, kredit program dan kredit mikro 

• Kantor Cabang Pembantu 

1. Membantu pemimpin cabang dalam merencanakan, 

mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis cabang 

pembantu, yaitu : 

- Mengelola pelaksanaan sistem prosedur 

- Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola 

bisnis segmen ritel di daerah kerja cabang 

- Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola 

layanan unggul kepada masyarakat 

- Memberikan kontribusi laba yang nyata untuk mendorong 

pemberdayaan ekonomi 



2. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap sistem 

dan prosedur, peraturan bank Indonesia, peraturan perundang-

undangan serta peraturan intern lainnya yang berlaku 

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya 

4.2. Kondisi Lingkungan Internal Perusahaan 

 4.2.1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memegang peranan penting bagi suatu perusahaan, 

apalagi yang bergerak di sektor jasa. Sikap, kemampuan, pengetahuan dan tingkah 

laku karyawan dapat menimbulkan dampak yang berarti terhadap kualitas 

pelayanan dan tingkat kepuasan konsumen pada umumnya. Selain itu, sumber 

daya manusia yang terampil dan dinamis sangat mendukung perkembangan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

 Ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan akan menentukan 

efektivitas kerja perusahaan, dimana dengan sumber daya manusia yang memadai 

maka mempermudah perusahaan dalam melakukan pembagian kerja sesuai 

dengan bidangnya. Hal ini disebabkan, sekalipun suatu perusahaan sarat akan 

teknologi namun manusia masih memegang peranan penting di dalamnya. 

A. Jumlah Karyawan dan Komposisinya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff bagian SDM, 

terdapat 2 jenis Karyawan PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon, yaitu : 



• Pegawai tetap (Pegawai tetap merupakan karyawan yang sangat 

berpengaruh terhadap operasional kegiatan bank Jabar Banten 

• Pegawai tidak tetap 

Berikut jumlah rincian karyawan Bank Jabar Banten Cabang Cilegon : 

Pegawai tetap sebanyak  22 orang 

Pegawai tidak tetap  30 orang 

Jumlah    52 orang 

Tabel 4.1 

Profil Pegawai  PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

Berdasarkan Pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SLTA 21 

2 D3 12 

3 S1 17 

4 S2 2 

 Total 52 

Sumber : PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah personil PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Cilegon yang dimiliki khusunya karyawan tetap 

masih sangat minim, hal ini menjadi suatu kendala Bank tersebut dalam 



menjalankan kegiatan operasional bank, sehingga pekerjaan yang 

dilaksanakan menjadi kurang efektif akibat dari perangkapan pekerjaan 

yang ada. Apalagi sebagai bank devisa, pelayanan tidak hanya menangani 

transaksi dalam negeri namun juga melayani transaksi yang berkaiytan 

dengan valuta asing. Oleh karena itu, seharusnya kuantitas personil harus 

memadai. Dilihat dari segi kualitas, sumber daya manusia bank tersebut 

memiliki keterampilan sumber daya manusia, hal ini memegang peranan 

penting bagi suatu perusahaan, apalagi bergerak di sektor jasa. Sumber 

daya manusia yang terampil dan dinamis sangat mendukung 

perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. 

B. Jam Kerja Pegawai 

Jam kerja pegawai PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon sebagai berikut 

: 

• Hari senin – kamis 

1. Mulai masuk kerja jam 07.30 – 12.00 

2. Istirahat 12.00 – 13.00 

3. Kerja kembali 13.00 – 16.30 

• Hari Jumat 

1. Mulai masuk kerja jam 07.30 – 11.30 

2. Istirahat 11.30 – 13.00 

3. Kerja kembali 13.00 – 16.30 

 



Sedangkan jam kerja untuk buka dan tutup kas sebagai berikut : 

• Hari senin – jumat jam 08.00 – 15.00 

C. Fasilitas Kesejahteraan Karyawan 

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Jabar 

Banten cabang Cilegon, di samping gaji yang diterima setiap bulan, para 

karyawan PT. Bank Jabar Banten cabang Cilegon mendapatkan fasilitas 

lain. Hal ini bertujuan untuk menunjang pekerjaan para karyawannya. 

Adapun fasilitas itu adalah : 

1. Fasilitas rekreasi ( diberikan tiap 1 tahun sekali ) 

2. Fasilitas penggantian biaya kesehatan ( penggantian biaya rawat 

inap, persalinan, gigi, mata, THT ) 

3. Fasilitas uang makan ( dibayarkan mingguan ) 

4. Fasilitas tunjangan konjungtur (Dibayar setiap awal bulan) 

5. Insentif prestasi kerja (bersifat tentative : bisa diberikan atau tidak 

tergantung kinerja perusahaan) 

6. Jasa produksi ( dibayar setiap tahun dan bisa diberikan atau tidak, 

tergantung kondisi perusahaan ) 

7. Penggantian uang lembur 

8. Penggantian biaya perjalanan dinas pegawai 

9. Sumbangan kematian atau duka cita 

10. Penghargaan masa kerja ( 15, 25 dan 30 tahun ) 

11. Penggantian bekal cuti (cuti tahunan dan cuti besar) 

12. Fasilitas olahraga pegawai   



13. Fasilitas Kegiatan siraman rohani 

D. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan sumber 

daya manusia (SDM). Untuk mewujudkan visi dan misi Bank Jabar 

Banten, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya 

manusia yang berkompetensi dan memiliki integritas yang tinggi, Bank 

Jabar Banten secara terus menerus menjalankan program pengembangan 

sumber daya manusia melalui proses pembelajaran antara lain dengan 

menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop, baik 

secara internal maupun bekerjasama dengan pihak eksternal, di dalam 

negeri dan luar negeri. Adapun program pengembangan SDM Bank Jabar 

Banten terdiri dari : 

• Pelatihan dasar bagi asisten yang dilaksanakan di Intern 

Pelatihan dasar yang diberikan kepada seluruh asisten meliputi 

materi pengenalan perbankan, analisis kredit tingkat dasar, 

akuntansi bank tingkat dasar, pengetahuan produk dan jasa bank, 

serta pelatihan dasar perbankan syariah 

• Pelatihan keahlian bagi asisten yang dilaksanakan secara eksternal 

Materi pelatihan keahlian bagi asisten terdiri atas hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan bisnis perbankan seperti : Trade 

Finance, Basic Treasury, Basic ALMA, Service Exelence, Selling 

Skill, Pelatihan teller, Account Officer, Supervisi Kredit, Kredit 

Sindikasi, Prinsip Pengenalan Nasabah, Hukum Perbankan, Sistem 



dan Manajemen Perbankan, Manajemen Kearsipan, Pengetahuan 

Kehumasan, Pengelolaan Barang dan Inventaris, Teknologi 

Informasi, Risk Base Audit, Perbankan Syariah, Sertifikasi 

Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi Reksadana. 

• Pendidikan manajerial 

Pendidikan yang diberikan untuk tingkatan manajerial meliputi 

Manajer Lini Pertama, Pimpinan Cabang, SESPIBANK, dan 

sertifikasi manajemen risiko. 

• Pendidikan keahlian manajerial lanjutan 

Program Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksakan bekerjasama 

dengan perusahaan maupun institusi yang berkompeten dalam 

bidang operasional dan Manajemen Perbankan antara lain Analisa 

Laporan Keuangan, Planning & Budgetting Legal Aspect Banking, 

Alma, Selling & Negotiating Skill for Manager, Leadership & 

Managerial, Trade Finance for Manager, Bank Strategic 

Management, Manjemen Perkreditan, Manajemen SDM, Training 

for Trainers, dan Manajemen Pra purnabakti 

• Pendidikan dan pelatihan ekstern luar negeri 

Bank Jabar Banten secara berkala mengikut sertakan karyawannya 

pada public course, seminar, workshop di tingkat regional dan 

international. Ini merupakan langkah perusahaan untuk meng-up 

date kualitas dan kompetensi SDM agar memiliki standar terbaik 

 



4.2.2. Pelayanan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu staff 

bagian teller PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon, dapat disimpulkan bahwa 

proses pelayanan pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon dapat dikatakan 

baik, hal ini nampak pada pelayanan teller, yaitu : 

• Pelayanan nasabah setoran serta pengambilan uang yang dilakukan dengan 

cepat, tepat dan juga ramah 

• Tiap teller minimal harus melayani 100 vouching tiap harinya (tetap 

disesuaikan dengan jumlah customer yang datang) 

• Mengutamakan segi kenyamanan para customer (seperti adanya nomor 

antrian untuk para customer, adanya standar pelayanan yang cukup 

memenuhi kebutuhan para customer) 

• Adanya pelayanan ekstra kepada nasabah mitra prioritas yaitu nasabah 

yang memiliki jumlah deposito diatas 500 juta dapat melakukan transaksi 

tanpa keluar rumah sehingga pihak bank yang mengantar jemput setiap 

terjadi transaksi, selain itu nasabah tersebut juga mendapat fasilitas gratis 

seperti safe deposit box, meeting room serta travel arrangement 

• Pelayanan customer service yang ramah 

• Ruang tunggu yang cukup memadai  

Adanya sistem komputerisasi yang on-line juga  menjadi faktor dominan yang 

dapat mempercepat segala transaksi perbankan PT. Bank Jabar Banten cabang 

Cilegon serta membantu perusahaan dalam mendapatkan informasi sehingga 



keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat.  Bank Jabar banten mempunyai 

beberapa fasilitas pelayanan kepada para nasabahnya, seperti : 

a. Automatic Teller Machine ( ATM ) 

Kartu ATM merupakan salah satu bentuk kenyamanan dan kemudahan 

yang akan dinikmati para nasabahnya sebagai pemilik tabungan Bank 

Jabar. Dengan ATM, pihak bank Jabar membuat para nasabahnya lebih 

mudah dalam melakukan transaksi perbankan serta menghindari antrian 

panjang. Fasilitas yang diberikan dalam ATM bank Jabar yaitu informasi 

saldo, ubah pin, tarik tunai, transfer antaer rekening bank Jabar, transfer 

antar bank anggota ATM Bersama secara real time online serta fasilitas 

kartu debit melalui kerjasama Debit BCA (tanpa dikenakan biaya). 

Namun, seiring adanya perkembangan akan kebutuhan dari para 

nasabahnya, maka pihak Bank Jabar melakukan pengembangan untuk fitur 

layanan ATM seperti : 

- Fitur Bill Payment (Tagihan PLN) melalui atm 

- Tergabung sebagai Acquirer Bank pada jaringan PRIMA dan 

BERSAMA. Dimana mesin ATM Bank Jabar Banten dapat digunakan 

oleh nasabah ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM 

Prima dan ATM BERSAMA 

- Dapat melakukan transfer (IBFT) multi arah, baik ke atau dari 

rekening bank lain anggota jaringan ATM PRIMA dan jaringan ATM 

BERSAMA 



- Pelayanan mesin setor tunai/CDM (cash deposit machine) untuk 

transaksi penyetoran tunai, baik setor tunai ke rekening bank jabar 

banten maupun ke rekening bank lain 

b. Safe deposit box 

Merupakan jasa layanan bank berupa penyediaan kotak khusus yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menyimpan harta bendanya 

(barang berharga dan surat berharga) yang ditempatkan dalam ruangan 

khusus, tahan api, tahan bongkar dengan memberikan rasa aman bagi para 

penggunanya.Adapun keuntungan dan kemudahan dari safe depiosit antara 

lain : biaya sewa kompetitif, ukuran deposit box sesuai kebutuhan, dapat 

digunakan perorangan ataupun badan usaha, jangka waktu penyewaan 

yang bisa diperpanjang secara otomatis.  

c. Kiriman Uang dan Inkaso 

Kiriman uang merupakan suatu jasa ( bank service ) dalam pengiriman 

uang dari suatu tempat (bank) atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan 

kepada penerima ditempat lain atau dengan kata lain merupakan salah satu 

jasa perbankan kepada nasabah atau masyarakat dimana bank bersedia 

meneruskan amanat nasabah atau masyarakat untuk mengirimkan 

sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak lain ( perusahaan atau 

perorangan di tempat lain ) 

d. Western Union Bank Jabar  

Western union merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis kiriman 

uang dan sudah dikenal sampai ke pelosok daerah terpencil. Produk yang 



ditawarkan western union adalah produk untuk market global dan menjadi 

kebutuhan bagi hampir semua segmen pasar. Dengan mengirim uang 

melalui western union, pengirim tidak perlu atau harus membuka rekening 

di bank. 

Selain itu, untuk meningkatkan layanan, Bank Jabar Banten pada tahun 2008 

memperluas jaringan kantor layanan secara nasional serta penambahan jumlah 

mesin ATM sebanyak 79 buah sehingga total menjadi 130 khususnya di daerah 

Jawa Barat dan Banten (lampiran 2) yang dilengkapi dengan berbagai fitur 

layanan yang memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam melakukan 

transaksinya.  

Berikut ini terdapat tabel tingkat pertumbuhan jumlah nasabah Bank Jabar 

Banten Cabang Cilegon, yang menggambarkan adanya peningkatan dari kualitas 

pelayanan Bank Jabar Banten Cabang Cilegon dari tahun ke tahun : 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Tingkat pertumbuhan jumlah nasabah Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

Tahun 2008 -2009 Berdasarkan Bentuk Simpanan dan pinjaman kredit 

Bentuk dan Jenis Tahun 2008 Tahun 2009 

Giro  1.837 3.508 

Tabungan 24.532 26.945 

Deposito 226 270 

Pinjaman 5.014 5.432 

Jumlah 31.609 36.155 

  Sumber : PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

4.2.3. Pemasaran Bank 

Bagian pemasaran bertugas merencanakan serta mengembangkan 

pemasaran produk dan jasa bank, menyusun dan merumuskan potensi pemasaran 

produk dan jasa bank di daerah kerja cabang, dan juga memasarkan produk-

produk serta jasa-jasa PT. Bank Jabar Banten cabang cilegon. Dalam memasarkan 

produknya, media promosi yang digunakan berupa radio. brosur, booklet, media 

cetak, sponsor-sponsor dan juga iklan tv. Selain itu, kegiatan promosi yang 

dilakukan pihak Bank Jabar Banten yaitu denagn adanya undian berhadiah. 

Dengan adanya undian berhadiah diharapkan nasabah semakin giat melakukan 

transaksi perbankan pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon. 



 Segmentasi pasar PT. Bank Jabar Banten Cilegon ialah masyarakat cilegon 

dari seluruh lapisan yang membutuhkan jasa perbankan ( mikro, pemda, serta 

korporat). Namun dengan adanya perkembangan,, segmentasi pasarnya berubah 

menjadi ke masyarakat luas sehingga pangsa pasar menjadi lebih luas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian pemasaran, dalam 

melakukan pemasaran ke konsumennya terdapat kendala yang dianggap sangat 

menghambat pelaksanaan kerja yaitu dari segi keterbatasan sumber daya manusia. 

Selain itu, pemahaman mengenai perbankan yang masih minim untuk sebagian 

kecil masyarakat yang berada di daerah terpencil kota cilegon juga menjadi 

kendala dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki bank jabar banten. 

Sedangkan yang menjadi keunggulan bank ini ialah adanya program untuk mitra 

prioritas, mitra prioritas merupakan nasabah yang memiliki deposito diatas 500 

juta. Fasilitas yang diberikan untuk mitra prioritas seperti antar jemput nasabah 

tanpa fee (ketika akan melakukan transaksi ke bank), mendapatkan safe deposit 

secara gratis, sewa meeting room gratis  di area bank jabar banten, dan juga 

menyiapkan travel arrangement . 

 Selain itu, lokasi bank jabar banten yang strategis yaitu di tengah pusat 

kota Cilegon menjadi salah satu keunggulan bank jabar dalam menarik perhatian 

para nasabahnya, hal ini membantu bidang pemasaran dalam mempengaruhi 

minat masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah bank jabar banten.. Image 

bank Jabar Banten sebagai bank pemerintah juga merupakan keuntungan dari 

bank tersebut, karena menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank swasta 

nasional. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti dana yang tersimpan pada 



bank pemerintah lebih aman, biaya administrasi lebih rendah, dan bunga pinjaman 

tidak terlalu tinggi. 

4.2.4. Produksi dan Operasi 

Bank Umum merupakan lembaga perantara keuangan yang memberikan jasa-

jasa keuangan baik kepada unit yang kelebihan maupun kepada unit yang 

kekurangan. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. 

Hal ini memberikan tekanan bahwa bank dalam mengajukan usahanya terutama 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. 

Sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut dengan 

lembaga kepercayaan. Bank selain sebagai penghimpun dana juga memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha ini menekankan pada fungsi tambahan 

bank umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Usaha ini menekankan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal 

pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ruang lingkup 

kegiatan usaha bank meliputi : 

1. Segala aktifitas bank dalam rangka penghimpunan dana – dana masyarakat 

2. Aktifitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan 

uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat 

3. Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan 

uang masyarakat, dan penempatan dana dalam bentuk – bentuk lain, baik 

bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan bersifat profitability 



Hasil dari usaha PT. Bank Jabar Banten  dalam menghimpun dana dari 

masyarakat yaitu berupa : 

Tabel 4.3 

Bentuk dan Jenis Simpanan pada PT. Bank Jabar Banten 

Bentuk Jenis 

GIRO 
 

1. Giro rupiah 

2. Giro Valas 

DEPOSITO 
 

 

 

1. Deposito Berjangka Rupiah 

2. Deposito suka-suka 

3. Deposito Berjangka Valas 

 4. Deposito Diskonto 

5. Sertifikat Deposito 

TABUNGAN 
 

1. Tandamata 

2. Tandamata Gold 

3. Tandamata Dollar 

4. Simpeda 

5. Tabah 

Sumber:PT.Bank Jabar Banten 

A. Giro 

Pihak bank jabar berusaha memberikan beberapa keuntungan dalam 

produk ini seperti : 



• Tersedia dalam pilihan mata uang rupiah maupun valas 

• Suku bunga yang menarik dan kompetitif 

• Layanan transaksi real time online 

• Automatic Fund Transfer 

• Fasilitas payment order untuk penarikan giro valas yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran seperti halnya cheque yang 

berlaku diseluruh jaringan kantor Bank Jabar Banten 

• Biaya administrasi ringan 

• Dapat ditarik dalam mata uang rupiah maupun valas 

• Laporan rekening bulanan untuk mempermudah pemantauan aktivitas 

rekening giro 

• Merchandise berupa dompet kulit ekslusif bagi pembukaan rekening 

giro valas baru 

B. Deposito 

Deposito yang ada di bank Jabar Banten dirancang khusus untuk 

menyimpan dana investasi sehingga dana nasabah terus berkembang dan 

aman. Terdapat berbagai keuntungan yang akan diperoleh para nasabah 

seperti : 

• Simpanan deposito dapat dalam rupiah dan valas 

• Suku bunga yang menarik dan kompetitif 

• Dapat digunakan sebagai jaminan kredit 

• Fleksibel dalam pilihan waktu 



• Fasilitas automatic roll over 

Deposito suka – suka 

Pihak bank jabar memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam 

produk ini  seperti : 

• Nasabah bisa menentukan bunga sesuai yang diinginkan, baik untuk 

dikapitalisasi ke dalam pokok atau di pindah bukukan ke rekening 

afiliasi 

• Nasabah juga bisa menentukan pilihan jangka waktu sesuai yang 

ditawarkan pihak bank jabar yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan 

• Adanya keleluasaan pencairan karena bisa dilakukan kapan saja 

sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan 

• Adanya kemudahan dengan fasilitas perpanjangan secara otomatis ( 

ARO = Automatic Roll Over ) 

C. Tabungan 

1. Tandamata ( Tabungan Masa Depan ) 

Beberapa keuntungan yang diberikan kepada nasabah dalam 

produk ini seperti : 

- Bunga di hitung berdasarkan saldo harian dengan tingkat suku 

bunga progresif 

- Dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank Jabar dengan proses 

yang mudah dan singkat 

- Layanan transaksi realtime on-line 



- Terdapat lebih dari 17.000 mesin ATM yang tersebar di seluruh 

Indonesia, baik melalui ATM Bersama maupun ATM BCA dengan 

pelayanan 24 jam non stop 

- Terdapat program undian berhadiah yang diadakan secara berkala 

dengan hadiah menarik 

2. Tandamata Gold ( Tandamata Istimewa ) 

Dalam produk ini, nasabah akan diberikan kemudahan dan 

keuntungan seperti : 

- Diikutsertakan dalam undian gratis berhadiah dari Bank Jabar 

Banten 

- Keuntungan melalui tingkat bunga harian yang kompetitif, lebih 

tinggi dari tabugan lain 

- Diberikan kemudahan bertransaksi diseluruh kantor cabang bank 

jabar banten melalui fasilitas online tanpa dikenakan biaya 

- Di dukung dengan jaringan ATM lebih dari 17.000 mesin ATM 

yang tersebar di seluruh Indonesia baik melalui ATM Bersama 

maupun ATM BCA dengan pelayanan 24 jam non stop 

- Fasilitas Mobile Banking M-ATM bersama ( cek saldo dan transfer 

antar bank ) 

- Dapat dijadikan agunan kredit 

- Dapat digunakan untuk pembayaran berbagai tagihan 

- Perlindungan asuransi gratis (perlindungan asuransi merupakan 

produk asuransi CIGNA dan Bank Jabar Banten tidak dalam 



kedudukan menjamin atas produk tersebut serta tidak bertindak 

sebagai agen atau broker Nasabah 

- Diberikan fasilitas perlindungan asuransi secara Cuma-Cuma tanpa 

dibebankan biaya premi, untuk nasabah dengan rata-rata saldo 

dalam satu bulan Rp. 500.000.000 dengan manfaat mendapatkan 

santunan meninggal dunia karena kecelakaan Rp. 500.000.000 per 

nasabah dan santunan rawat inap di RS karena sebab apapun ( 

maksimum 60 hari per penyakit) sebesar Rp. 500.000 atau Rp. 

1.000.000 per hari per nasabah. 

 

3. Tabah ( Tabungan Ibadah Haji ) 

Tabah merupakan salah satu jenis tabungan untuk melaksanakan 

ibdah haji. Beberapa keuntungan yng diberikan kepada nasabah seperti 

: 

- Adanya kepastian keberangkatan melalui fasilitas SISKOHAT bila 

penabung telah memenuhi persyaratan minimum dan telah 

berencana untuk melaksanakan ibadah haji 

- Bebas dari biaya administrasi, diberikan balas jasa dan juga 

memperoleh perlengkapan ibadah haji secara gratis 

- Diberikan perlindungan asuransi jiwa kepada jamaah sejak 

keberangkatan sampai kembali ke tempat 

 

 



4. Simpeda ( Simpanan Pembangunan Daerah ) 

Simpeda merupakan tabungan yang diselenggarakan oleh Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan berbagai 

keuntungan yang dapat diperoleh seperti : 

- Bunga di hitung berdasarkan saldo harian dengan tingkat suku 

bunga progresif 

- Dapat dijadikan jaminan kedit pada Bank Jabar dengan proses yang 

mudah dan singkat 

- Layanan transaksi realtime On-line 

- Di dukung dengan jaringan ATM lebih dari 17.000 mesin ATM 

yang tersebar di seluruh Indonesia baik melalui ATM Bersama 

maupun ATM BCA dengan pelayanan 24 jam non stop 

- Terdapat program berhadiah yang  diadakan secara berkala 

 

Pada tahun 2008, untuk mendukung kinerja bidang dana dan jasa PT. Bank 

Jabar Banten maka diluncurkan beberapa produk baru seperti : 

• “Deposito suka-suka” yang memberikan keleluasaan dan keuntungan lebih 

dari produk deposito pada umumnya 

• Dilakukannya pengembangan pada produk tabungan existing “Jabar Okey” 

menjadi “Tandamata Gold”, yaitu produk tabungan yang memiliki fasilitas 

perlindungan asuransi gratis bagi nasabah yang memenuhi ketentuan. 

Penggabungan produk ini bekerjasama dengan pihak asuransi CIGNA 

untuk perlindungan asuransinya. 



• Produk bancassurance “Bahagia Link”, yang merupakan produk 

perpaduan antara perlindungan dan investasi dengan konsep Back End. 

Produk ini bekerjasama dengan PT. AIG Life 

Selain bentuk simpanan dan deposito, pihak Bank Jabar Banten juga 

memiliki program kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Berikut ini 

beberapa tipe kredit yang terdapat di Bank Jabar Banten: 

 

Tabel 4.4 

Jenis-jenis Kredit pada PT. Bank Jabar Banten 

Tipe Kredit Penjelasan 

Kredit Mikro Utama Sasaran Kredit Mikro Utama adalah 
segmen pasar kredit skala mikro yang 
masih memiliki potensi untuk dibiayai 
dengan kredit, seperti:  
�  Perorangan yang memiliki usaha 
didalam Sektor Ekonomi produktif. 

�  Kelompok usaha yang memiliki 
usaha didalam Sektor Ekonomi 
produktif, lebih diutamakan untuk 
kelompok usaha yang berada di lokasi 
usaha yang sama atau saling menunjang 
dan atau memiliki potensi pasar 
ekonomi. 

Kredit Guna Bhakti Sasaran : 
• Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Pemda 
• PNS Non Pemda 
• Calon Pegawai Negeri Sipil 



(CPNS) Pemda 
• CPNS Non Pemda 
• Pensiunan 
• Anggota DPRD 

Kredit Kepada Koperasi 

Karyawan 

 

 

 

 

Sasaran : 
• Pegawai Negeri Sipil (PNS 

Pemda) 
• Pegawai Negeri Sipil Non Pemda 

(PNS Non 
• Pemda) 
• Pegawai Swasta 
• Calon Pegawai Negeri Sipil 

Pemda 
 

 • Calon Pegawai Negeri Sipil non 
pemda 

• Tenaga Honorer 
Tujuan : Memajukan kesejahteraan 
anggota/pegawai/ karyawan pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil 
dan makmur 

Kredit Investasi Umum  

Kredit Modal Kerja Konstruksi Sasaran : 
Pengusaha di bidang konstruksi 
bangunan dan pengadaaan yang telah 
menerima tender 
proyek. 
Tujuan : Modal kerja pelaksanaan 
proyek 

Kredit Modal Kerja Umum Sasaran: 
Pelaku usaha yang telah menjalankan 
usahanya minimal selama 1 tahun. 
Tujuan: 
Pembiayaan modal kerja operasional 
usaha 
yang biasanya akan habis dalam satu 
siklus 



usaha/produksi.. 
Kredit Multi Griya 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran KPR Multi Griya Bank Jabar 
adalah kredit pada sektor perumahan 
yang masih potensial bagi Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang terdiri dari:  
a. Pegawai Aktif; Pegawai Negeri Sipil 
(Pemda dan Non Pemda), Pegawai 
BHMN/BUMN/BUMD,Pegawai 
Perusahaan Multinasional (PMN), 
Pegawai Perusahaan Swasta Dalam 
Negeri, Pegawai Perusahaan Swasta 
Asing. 
b.  Anggota TNI/Polri. 
 

 c. Profesional yang penghasilannya 
dapat diverifikasi. 
d. Wiraswasta yang penghasilannya 
dapat diverifikasi 
e. Pensiunan. 
 

Kredit Agribisnis Dalam upaya meningkatkan kegiatan 
sektor Agribisnis, khususnya untuk 
penanaman padi dan palawija dalam 
rangka swasembada pangan di wilayah 
Propinsi Jawa Barat dan Banten, Bank 
Jabar mengeluarkan produk Kredit 
Agribisnis melalui pemberian fasilitas 
kredit dengan persyaratan ringan kepada 
para Petani. Fasilitas kredit yang 
diberikan berupa Kredit Modal Kerja 
dan atau Investasi untuk pembiayaan 
budidaya padi, palawija dan hortikultura. 
Kredit Modal Kerja diberikan untuk 
menambah modal kerja usaha tani 
berupa pembelian pupuk, bibit/benih, 
pestisida dan lain-lain. Sedangkan kredit 
investasi, diberikan untuk pembelian alat 
pertanian tradisional. 

 Sumber : PT.Bank Jabar Cabang Cilegon 



4.2.5. Keuangan Perusahaan 

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu staff bagian keuangan 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon serta dokumen yang dimiliki perusahaan, 

lingkungan keuangan perusahaan PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilgon terdiri 

dari pengelolaan keuangan, kepemilikan saham, permodalan serta rasio keuangan 

A. Pengelolaan keuangan 

Dalam melaksanakan kegiatan oprasionalnya, PT. Bank Jabar Banten 

Cabang Cilegon memiliki target serta realisasi untuk laba perusahaan. 

Pada tahun 2008, target laba perusahaan sebesar 19,5 milyar namun 

ternyata realisasinya lebih besar yaitu 21,981 milyar. Sedangkan pada 

tahun 2009, target laba perusahaan sebesar 30 milyar, namun ternyata 

realisasinya hanya 50% dari target yaitu sebesar 15,591 milyar. Hal ini 

disebabkan karena nilai kredit menurun dan adanya kredit macet. 

B. Kepemilikan saham 

Saham Bank Jabar Banten per 31 Desember 2009 dimiliki oleh 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Propinsi Banten, 

Pemerintah Kabupaten dan kota Se- Jawa Barat, serta Pemerintah 

Kabupaten dan kota Se- Banten. Adapun kompensasi kepemilikannya 

51,18%  saham Pemerintah Propinsi Jawa Barat , 7,18% saham 

Pemerintah Propinsi Banten , 31,26% saham Pemerintah Kabupaten 

dan kota Se- Jawa Barat , 10,38% saham Pemerintah Kabupaten dan 

kota Se- Banten. 

 



C. Permodalan 

Berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur provinsi Jabar nomor 7 / 

GKDH / BPD / 61 tanggal 20 Mei 1961 PT. Bank Jabar Banten 

memiliki modal dasar yang berasal dari kas daerah sebesar Rp. 

2.500.000. Agar lebih leluasa melaksanakan ekspansi usaha, 

berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 16 

April 2001 disetujui peningkatan modal dasar bank jabar menjadi Rp. 

1 triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS yang 

diselenggarakan pada tanggal 14 april 2004 dengan akta nomor 10 

tanggal 14 april 2004, modal dasar bank jabar dinaikkan dari 1 triliun 

menjadi 2 triliun. 

D. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui kinerja keuangan PT. 

Bank Jabar Banten berdasarkan laporan laba rugi dan neraca untuk 

tahun 2007 dan 2008 yang dipublikasikan. Rasio keuangan PT. Bank 

Jabar Banten 2007 dan 2008 dapat diperbandingkan untuk mengetahui 

perkembangan kinerja, namun tidak dapat diperbandingkan secara luas 

karena tidak adanya rasio keuangan industri. 

Adapun laporan keuangan  PT. Bank Jabar Banten yang terdiri dari 

laporan laba rugi dan laba ditahan, neraca, serta laporan komitmen dan 

kontijensi (lihat Lampiran) sebagai alat pertanggungjawaban 

manajemen dan sekaligus sebagai alat untuk mengetahui kinerja 

manajemen PT. Bank Jabar Banten dalam mengelola keuangan. 



Berdasarkan dari hasil laporan dewan direksi PT. Bank Jabar Banten, 

terdapat beberapa hasil  pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yaitu : 

1. Adanya rasio kecukupkan modal (memperhitungkan risiko kredit) turun 

dari 17,77% menjadi 15,39%. Bila memperhitungkan risiko kredit dan 

risiko pasar maka CAR turun dari 17,66% menjadi 15,29% . Berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia bahwa semakin tinggi nilai CAR menunjukkan 

semakin sehat bank tersebut (dalam hal daya tahan bank dalam 

menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanaya harta 

bermasalah)  serta kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan 

besar sehingga meningkatkan nilai saham perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan dari nilai CAR yang dimiliki bahwa keadaan PT. Bank Jabar 

Banten masih dalam keadaan sehat walaupun terjadi penurunan namun 

nilai CAR masih jauh diatas ketentuan Bank Indonesia untuk CAR sebesar 

8%. 

2. Dari aspek kualitas aktiva produktif, terdapat nila NPL netto.  NPL netto 

yang dimiliki PT.Bank Jabar Banten mengalami penurunan dari 0,16% 

tahun 2007 menjadi 0,11% tahun 2008. Menurut ketentuan Bank 

Indonesia, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak 

sehat, sebab NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan 

diterima oleh bank. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan PT. 

Bank Jabar Banten dalam keadaan sehat, hal ini dilihat dari penurunan 

nilai NPL netto dari tahun 2007-2008 dan nilainya selalu menunjukkan 

dibawah 5%. 



3. Dari aspek rentabilitas, terdapat nilai ROE dan BOPO dalam menilai 

tingkat kesehatan bank. Nilai ROE PT. Bank Jabar Banten mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 sebesar 19,58% menjadi 25,54% tahun 2008. 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, ROE memiliki hubungan yang positif 

dengan harga saham artinya ketika ROE meningkat maka harga saham 

juga meningkat, selain itu laba bersih juga meningkat dengan peningkatan 

tersebut maka masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang bagus. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

PT. Bank Jabar Banten bagus jika dilihat dari peningkatan nilai ROE yang 

dihasilkan. Sedangkan nilai BOPO mengalami penurunan dari tahun 2007 

sebesar 79,12% menjadi 75,03% untuk tahun 2008. Menurut ketentuan 

bank indonesia, semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik 

kondisi bank tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi PT. Bank 

Jabar Banten ia;ah baik, karena terjadi penurunan nilai BOPO. 

4. Dalam hal penyaluran dana telah terjadi peningkatan rasio keuangan 

likuiditas yaitu LDR. Pada tahun 2007 sebesar 79,02% meningkat menjadi 

89,44% di akhir tahun 2008. Menurut ketentuan bank indonesia, semakin 

tinggi nilai rasionya maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Maka dapt 

disimpulkan bahwa peningkatan rasio menunjukka keadaan bank yang 

baik dari sisi likuiditasnya, dimana suatu bank dikatakan likuid apabila 

bank tersebut mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-

hutang jangka pendek. 

 



4.2.6. Teknologi Yang Digunakan  

 Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keharusan bagi praktik 

perbankan modern dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

kegiatan operasional bank. Selain itu perkembangan teknologi informasi 

memungkinkan bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui 

produk-produk electronic banking. 

 Menyadari hal tersebut, Divisi Teknologi Informasi Bank Jabar Banten 

selalu terus berupaya melakukan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan dari 

nasabah yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan berbasis teknologi 

infprmasi yang lebih baik, aman, cepat dan andal. Dari data yang didapatkan dari 

catatan atau laporan perusahaan, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan 

beberapa pengembangan sebagai berikut : 

a. ATM Bank Jabar Banten 

• Penarikan tunai dan transfer on-line antar bank melalui jaringan 

ATM PRIMA (BCA) dan ATM BERSAMA 

• Open Transaction untuk jaringan ATM Bersama dan PRIMA ; 

dengan adanya fasilitas ini nasabah bank anggota jaringan ATM 

Bersama dan atau PRIMA selain dapat melakukan cek saldo, 

penarikan tunai dan transfer on-line antarbank, dapat juga 

melakukan transaksi pembayaran TELKOM dan PLN. 



• Penambahan fitur layanan lainnya : Telepon, Speedy, Flexi, 

Telkom Vision, pasca bayar Telkomsel dan isi ulang pulsa 

Satelindo, IM3, XL, Fren dan Telkomsel  

b. SSPP – Self Service Passbook Printer 

Fasilitas layanan baru berupa anjungan dimana nasabah dapat melakukan 

pencetakan rekening atau buku tabungan tanpa melalui teller atau 

customer service 

c. CDM – Cash Deposit Machine 

Selain memberi kemudahan bagi nasabah untuk melakukan setoran tunai, 

juga dapat digunakan untuk bertransaksi pemindahbukuan antar rekening 

di Bank Jabar Banten 

 

d. Pengembangan Aplikasi Core Banking 

Deposito suka-suka, Payment Order, Tanda mata gold, tanda mata dolar 

dan auto debet unit link AIG. 

4.3. Kondisi Lingkungan Eksternal Perusahaan 

4.3.1. Ekonomi 

Kondisi perekonomian negara Indonesia yang belum stabil akibat dari 

krisis yang melanda sangat mempengaruhi tingkat perekonomian kota cilegon. 

Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian kota cilegon sepanjang 

2008 yang mempengaruhi sektor moneter dan sektor rill, data ini didapatkan dari 

hasil laporan BPS kota cilegon. 



Sedangkan dalam kinerja perekonomian suatu daerah pada umumnya 

dinilai berdasarkan pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi atau (LPE) 

daerah tersebut. Pada suatu daerah tergolong sebagai daerah berkembang, angka 

LPE cenderung masih dapat didorong menjadi lebih tinggi setiap tahunnya. 

Sedangkan pada daerah yang tergolong maju, angka LPE cenderung kecil dan 

stagman karena biasanya kapasitas produksi sudah digunakan secara maksimal, 

terlebih untuk wilayah yang mengandalkan sektor industri pengelola sebagai 

penggerak perekonomiannya. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan tingkat aktifitas 

perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu 

periode tertentu. Karena pada dasarnya aktifitas perekonomian adalah suatu 

proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini 

pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor 

produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian diharapkan pendapatan 

masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. 

Berdasarakan dari hasil catatan atau laporan BPS kota cilegon, secara 

umum pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tahun 2008 sedikit mengalami 

perlambatan dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini disebabkan karena 

penurunan utility sektor industri pengolahan terutama sepanjang akhir tahun 2008. 

Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tahun 2008 masih dapat 

tumbuh sebesar 5,02 persen. Artinya, pada tahun 2008 total nilai tambah riil (tidak 

dipengaruhi perubahan harga) yang tercipta dari hasil produksi barang dan jasa di 

Kota Cilegon 5,02 persen lebih tinggi dibanding tahun 2007. 



Angka laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (LPE) pada 

tahun 2008 bernilai positif memberi gambaran bahwa telah terjadi peningkatan 

produksi barang dan jasa secara riil oleh para pelaku ekonomi di Kota Cilegon. 

Walaupun peningkatan tersebut tidak secepat tahun sebelumnya yang mampu 

tumbuh sebesar 5,48 persen. 

Tabel 4.5 

Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2006 – 2008 

 

         Sumber : BPS Kota cilegon 

4.3.2. Demografi 

Perubahan kondisi lingkungan eksternal akan mempengaruhi kinerja, 

sebab terdapat suatu hubungan yang erat antara lingkungan eksternal dengan 

perusahaan. Apabila PT. Bank Jabar cabang Cilegon tidak mampu menganalisis 

dan beradaptasi dengan perubahan tersebut maka perusahaan dapat dikatakan 

tidak mampu dalam proses pencapaian tujuan perusahaan.  

Komposisi penduduk yang beragam menyebabkan PT. Bank Jabar Cabang 

Cilegon perlu melakukan defferensiasi terhadap produk jasa yang diberikan. Hal 

ini, diperluakan untuk menarik nasabah yang berasal dari berbagai kelompok 

masyarakat. Sehingga pengumpulan dana masyarakat tidak hanya difokuskan 

No. Tahun Persentase 

1. 

2. 

3. 

2006 

2007 

2008 

5,64 

5,48 

5,02 



pada masyarakat dengan kondisi perekonomian yang mampu, namun juga mampu 

melayani masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah. 

Oleh karena itu, perusahaan harus menganalisis lebih jauh tentang kependudukan, 

yaitu mulai dari jumlah penduduk setempat, tingkat pendidikan serta tingkat 

pendapatan masyarakat terutama masyarakat di kota Cilegon. Adapun jumlah 

penduduk kota cilegon berdasarkan tiap kecamatan dan pencari kerja berdasakan 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada  tabel 4.6 dan 4.7 : 

Tabel 4.6 

Jumlah penduduk kota cilegon berdasarkan kecamatan tahun 2007-2008 

Kecamatan Tahun 2007 Tahun 2008 

Ciwandan 38.928 39.668 

Kecamatan Tahun 2007 Tahun 2008 

Citangkil 56.423 57.111 

Pulomerak 41.736 42.776 

Grogol 32.983 33.501 

Purwakarta 36.484 37.190 

Cilegon 37.101 37.680 

Jombang 54.426 55.093 

Cibeber 39.946 40.590 

Jumlah 338.027 343.599 

         Sumber : BPS kota cilegon 

 



Tabel 4.7 

Banyak pencari kerja berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2007-2008 

Tingkat Pendidikan Tahun 2007 Tahun 2008 

Sekolah Dasar (SD) 49 37 

Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP) 447 325 

Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA) 3847 5222 

Diploma I / II / III 744 889 

Sarjana S1 566 1290 

Sarjana S2 / S3 1 2 

  Sumber : BPS kota Cilegon  

4.3.3. Sosial Budaya 

Pemanfaatan jasa perbankan oleh sebagian masyarakat sudah mulai 

optimal, terbukti berdasarkan dari data yang didapatkan langsung dari Bank Jabar 

Cabang Cilegon, yaitu adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2008 – 

2009 sebesar 14.3 %. walaupun masih ada masyarakat dari kota cilegon yang 

belum sepenuhnya memahami tentang peran dari jasa perbankan. 

PT. Bank Jabar Cabang Cilegon dihadapkan pada kondisi sosial budaya 

masyarakat dimana PT. Bank Jabar Cabang Cilegon beroperasi. Hal ini 

disebabkan oleh kondisi yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan PT. Bank 

Jabar Cabang Cilegon. Pengaruh yang dirasakan adalah tidak adanya kesiapan 



dari sebagian masyarakat kota cilegon terhadap perubahan strata sosial dan juga 

pola pikir yang harus mengajak masyarakat lebih berkembang.. 

Namun perubahan pola pikir kehidupan masyarakat dari pola kehidupan 

agraris ke pola kehidupan modern memiliki dampak yang positif bagi dunia 

perbankan, dimana pada jaman sekarang masyarakat sudah sadar akan pentingnya 

dunia perbankan. 

4.3.4. Pemerintahan 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Cilegon, peraturan daerah dibidang perbankan, sedikit 

banyak mempengaruhi kebijakan internal PT. Bank Jabar. Hal ini akan berdampak 

pada perkembangan usaha perusahaan, terutama dalam mengelola dana 

masyarakat, maupun dalam upaya menarik dana dari masyarakat. Tersedianya 

sumber – sumber pembiayaan daerah menjadi sangat penting seiring semakin 

tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas 

terutama yang dapat memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan 

peningkatan perekonomian rakyat. 

Perubahan – perubahan peraturan daerah akan mempengaruhi 

kelangsungan usaha perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak 

peluang ataupun ancaman bagi perusahaan.dengan demikan para pengambil 

keputusan hendaknya mempertimbangkan berbagai bentuk peraturan daerah 

dalam penyusunan dan perumusan strategi. 



Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan yang dibukukan oleh 

PT. Bank Jabar Banten terdapat peraturan daerah Propinsi Banten No. 03 Tahun 

2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham Perusahaan 

Daerah Banten. Merupakan peluang besar karena dengan adanya penyertaan 

modal dari pemerintah daerah dapat mengembangkan kegiatan usaha dan 

memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah dan Bank Jabar. Akan tetapi sebagian besar saham PT. Bank Jabar yang 

masih dimiliki oleh pemerintah daerah yang menyebabkan keputusan yang 

diambil oleh perusahaan cenderung lambat, hal ini dapat menjadi ancaman 

sekaligus peluang bagi PT. Bank Jabar. 

4.3.5. Persaingan Diantara Para Anggota Industri 

 Persaingan di dunia perbankan di kota Cilegon begitu tinggi, hal ini 

ditandai semakin beraninya strategi yang ditetapkan oleh bank swasta dalam 

upaya merebut nasabah. Hal ini merupakan salah satu wujud konkrit dari 

penerapan strategi bersaing oleh suatu perusahaan, tidak terkecuali di bidang 

perbankan. Beberapa bank swasta berupaya menarik nasabah dengan memberikan 

janji-janji hadiah mewah, dimana harapan yang dibawa adalah memperoleh 

nasabah sebanyak-banyaknya agar mampu menjaga kestabilan tingkat 

likuiditasnya. 

 Likuidasi merupakan sebuah virus yang mematikan usaha yang dijalankan 

oleh suatu bank, karena setiap bank yang dilikudasi akan ditutup dan dibekukan 

operasinya dengan menanggung segala resiko yang harus diselesaikan, seperti 



memberikan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat, melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja secara besar-besaran, memberikan pesangon bagi karyawannya. 

Nasib bank swasta akan sangat tragis bila dilikuidasi. 

 Berbeda dengan bank pemerintah, seperti Bank Jabar, walaupun berbentuk 

PT namun kepemilikan saham masih didominasi oleh pemerintah. Atau dengan 

kata lain, jika bank tersebut colaps maka pemerintah tidak akan segan-segan 

untuk menyuntikan dana segar pada bank yang bersangkutan. Sebagai BUMD, 

Bank Jabar dapat dikatakan tidak akurat akan persaingan karena bank tersebut 

memiliki back-up yang kuat dari pemerintah.   

Tabel 4.8 

Daftar Kantor Cabang Bank di Wilayah Kota Cilegon 

1. Bank Central Asia 8. Bank CIMB Niaga 

2. BRI 9. Permata Bank 

3. BNI 10. Bank Bukopin 

4. Bank Mandiri 11. Bank Mega 

5. BTN 12. BII 

6. Bank Danamon 13. UOB Buana 

7. Panin Bank 14. Bank Lippo 

  Sumber : website pemkot kota cilegon  

4.3.6 Ancaman Produk Substitusi 

 Hasil dari wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Jabar Banten 

Cabang Cilegon terdapat ancaman produk substitusi yang dihadapi oleh PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Cilegon ialah Bank Perkreditan Rayat (BPR) yang dianggap 

mengancam bisnis perusahaan. Sebagaimana kita tahu bahwa segmen Bank Jabar 



lebih diutamakan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah-kebawah dan 

masyarakat kelas ini biasanya lebih memilih proses yang mudah untuk mengakses 

kredit. Dalam hal ini BPR memiliki potensi untuk mengambil calon nasabah 

tersebut, karena dalam pemberian fasilitas kredit BPR biasanya tidak meminta 

persyaratan yang rumit. 

 

4.4. Faktor Kunci Keberhasilan 

1. Peningkatan kuantitas serta profesionalisme Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

2. Pengembangan produk pelayanan 

4.5. Perumusan Strategi 

4.5.1. Visi da Misi Perusahaan 

Agar tujuan PT. Bank Jabar Banten tercapai, maka diperlukan visi 

dan misi yang jelas dan dapat disosialisasikan kepada karyawan PT. Bank 

Jabar Banten pada khususnya dan kepada mayarakat Jabar Banten pada 

umumnya. Adapun visi dan misi PT. Bank Jabar Banten sebagai berikut : 

Visi 

Menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia 

Misi 

- Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah 

- Melaksanakan penyimpanan uang daerah 



- Salah satu sumber pendapatan asli daerah 

4.5.2.Analisis SAP 

Analisis SAP (Strategic Advance Profile) adalah alat analisa terhadap 

lingkungan internal yang dihadapi perusahaan. Analisis SAP dimaksudkan untuk 

melakukan pendekatan sistematis tentang penyusunan profil keuntungan strategik 

yang menunjukkan keunggulan dan kelemahan masing-masing faktor lingkungan 

internal yang ada di PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon . Analisis SAP 

dilakukan dengan cara memberikan bobot pada setiap faktor lingkungan internal 

dengan memberikan nilai positif (+) untuk setiap kekuatan dan nilai negatif (-) 

untuk setiap kelemahan yang ada. 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dalam lingkungan internal 

PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon, maka dapat dirumuskan keunggulan 

strategi internal PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon. Adapun analisis SAP 

PT.Bank Jabar Banten Cabang Cilegon adalah sebagai berikut : 

Sumber Daya Manusia 

+ Waktu kerja dan hari kerja terlaksanakn menurut peraturan perusahaan. 

+ Kinerja karyawan sudah cukup baik dengan tingkat pendidikan yang 

sesuai dengan kualifikasi. 

+ Adanya fasilitas kesejahteraan karyawan untuk memberikan motivasi kerja 

karyawan 



Hal ini diwujudkan dengan adanya: fasilitas rekreasi (diberikan tiap 1 

tahun sekali), fasilitas penggantian biaya kesehatan (penggantian biaya 

rawat inap, persalinan, gigi, mata, THT ), fasilitas uang makan (dibayarkan 

mingguan), fasilitas tunjangan konjungtur (Dibayar setiap awal bulan), 

jasa produksi (dibayar setiap tahun dan bisa diberikan atau tidak, 

tergantung kondisi perusahaan), penggantian uang lembur, penggantian 

biaya perjalanan dinas pegawai, sumbangan kematian atau duka cita, 

penggantian bekal cuti (cuti tahunan dan cuti besar), fasilitas olahraga 

pegawai, fasilitas kegiatan siraman rohani 

+ Pemberian penghargaan atas prestasi kerja karyawan. 

Hal ini diwujudkan dengan adanya penghargaan masa kerja ( 15, 25 dan 

30 tahun ), insentif prestasi kerja (bersifat tentative : bisa diberikan atau 

tidak tergantung kinerja perusahaan) 

+    Hubungan yang baik antar karyawan. 

    Hubungan yang bersifat kekeluargaan antar karyawan selalu dibina dan 

dikembangkan oleh manajemen agar tercipta kerjasama yang baik serta 

menumbuhkan iklim dan semangat kerja yang tinggi. 

+ Adanya program pengembangan karyawan untuk meningkatkan prestasi 

dan kemampuan kerja karyawan 

- Minimnya jumlah tenaga kerja sehingga adanya perangkapan tugas dan 

tanggung jawab. Bank Jabar Cabang Cilegon masih minim dalam jumlah 

tenaga kerja, dapat dilihat dari kinerja karyawan yang dapat mengemban 



tugas dan tanggung jawab secara merangkap. Hal ini dapat mempengaruhi 

dan mengganggu terhadap tugas yang sudah menjadi prioritas dari 

karyawan 

Pelayanan 

+ Teller dan Customer service yang ramah 

+ Adanya pelayanan ekstra kepada mitra priovcritas 

+ Adanya program untuk mendapat julukan si Ramah bagi teller 

+ Adanya perluasan jaringan kantor cabang dan jumlah atm 

+ Ruang tunggu yang cukup memadai 

+ Adanya tambahan fitur pelayanan pada ATM 

+  Sistem komputerisasi yang on- line 

Pemasaran 

+ Segmentasi pasar yang cukup luas.  

Hal ini dapat dilihat dari segmen pasar yang dijangkau oleh PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Cilegon, yang awalnya hanya dapat menjangkau 

masyarakat cilegon dari seluruh lapisan yang membutuhkan jasa 

perbankan ( mikro, pemda, serta korporat). Namun dengan adanya 

perkembangan,, segmentasi pasarnya berubah menjadi ke masyarakat luas 

sehingga pangsa pasar menjadi lebih luas. 



+ Adanya program mitra prioritas, yang dianggap sangat menguntungkan 

kedua belah pihak. 

+ Adanya undian berhadiah yang ditujukan kepada nasabah 

+ Letak bank yang cukup strategis. 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon terletak pada ditengah pusat kota 

cilegon. 

+  Biaya administrasi yang lebih rendah  

+ Nilai suku bunga yang cukup bersaing 

+ Image bank jabar banten sebagai bank pemerintahan 

- Kurangnya SDM untuk melakukan kegiatan operasional khususnya bagian 

pemasaran 

 

Produksi dan Operasi 

+ Adanya Produk yang cukup bervariasi 

+ Produk-produk yang diluncurkan disesuaikan dengan kebutuhan para 

nasabahnya 

+ Syarat-syarat kredit yang diberikan kepada nasabah tidak berbelit-belit 

(dipersulit) 

- Sering terjadinya kredit macet yang mempengaruhi pelaksanaan 

operasional perusahaan 



Keuangan 

+ Sebagian besar saham bank Jabar masih dimiliki oleh pemerintahan 

+ Sistem akuntansi yang terkomputerisasi. 

Sistem ini memudahkan manajemen untuk mengontrol posisi keuangan 

setiap waktu. 

+ Dilihat dari hasil analisa keuangan perbankan, maka tingkat kesehatan PT. 

Bank Jabar Banten didapat dikatakan sehat (memiliki kinerja yang bagus) 

+ Terjadi ketidak sesuaian antara target laba dan realisasinya 

Teknologi 

+ Adanya peningkatan teknologi informasi dengan fasilitas pelayanan 

berbasis electronic    banking 

+  Memiliki SSPP (Self Service Passbook Printer) yang dapat memberikan 

kemudahan pada    nasabah untuk melakukan pencetakan rekening atau 

buku tabungan tanpa melalui teller atau customer service 

 
Tabel 4.9 

Analisis SAP PT. BANK JABAR BANTEN CILEGON 
 

No. Lingkungan Internal Nilai 

1. SDM /Personalia + 

2. Pelayanan + 

3. Pemasaran + 

4. Produksi dan Operasi + 

5. Keuangan + 

6. Teknologi yang Digunakan + 
                                       Sumber : data diolah 



Keterangan : 
+ = Kekuatan 
- = Kelemahan 
0 = Sedang/Netral 
 

4.5.3. Analisis ETOP  

Ekonomi 

- Kondisi ekonomi yang belum stabil dan sulit diprediksi 

- Kondisi perbankan secara nasional masih dalam tahap penyembuhan dari 

krisis moneter 

Demografi 

+  Adanya peningkatan jumlah penduduk yang berarti peningkatan pangsa 

pasar yang potensial serta meningkatnya SDM yang berkualitas yang 

dapat dipekerjakan. 

-   Sebagian pengusaha kecil dan menengah masih banyak yang belum 

mengenal secara spesifik mengenai Bank Jabar (Hal ini disebabkan 

karena Bank Jabar Cabang cilegon masih belum menjangkau pedesaan). 

 

Sosial Budaya 

+ Berubahnya pola kehidupan masyarakat dari pola kehidupan agraris ke 

pola kehidupan perkotaan menyebabkan berubahnya  gaya hidup dan 

perilaku masyarakat 

+ Kebijakan yang diterapkan perusahaan selalu mengimbangi dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat  kota Cilegon 

+ Adanya pemanfaatan jasa perbankan di kota cilegon yang sudah mulai 

optimal 



- Sebagian kecil masyarakat kota cilegon tidak siap untuk berpikir lebih 

berkembang mengenai dunia perbankan (pemahaman mengenai perbankan 

yang masih minim untuk sebagian kecil masyarakat yang berada di daerah 

terpencil kota cilegon juga menjadi kendala dalam memasarkan produk-

produk yang dimiliki bank jabar banten) 

Pemerintah 

+ Sebagian sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah 

+ Pemerintah menjamin kebutuhan dana bagi Bank Jabar Banten 

+ Adanya peraturan daerah yang mempengaruhi kebijakan internal 

perusahaan berdampak terhadap perkembangan usaha perusahaan 

- Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen menjadi cenderung lambat 

karena adanya campur tangan dari pemerintah 

Persaingan antar industri 

+ Memiliki back-up yang kuat dari pemerintah (atas jaminan likuiditas dari 

pemerintah) 

Ancaman Produk Substitusi 

- Adanya produk sustitusi khususnya mengenai akses kredit yang diberikan 

BPR 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10 
Analisis ETOP PT. BANK JABAR BANTEN CILEGON 

 
 

No. Lingungan Eksternal Nilai 

1. Ekonomi - 

2. Demografi + 

3. Sosial Budaya + 

4. Pemerintah + 

5. Persaingang antar industri + 

6 Ancaman produk substitusi - 
                                       Sumber : data diolah 
Keterangan : 
+ = Peluang 
- = Ancaman 
0 = Sedang/Netral 
 

4.5.4 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT digunakan untuk melihat besarnya kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan serta peluang yang perlu ditanggapi maupun 

ancaman yang harus dihadapi sehingga perusahaan dapat mengetahui posisinya 

dalam persaingan dan dapat menetapkan strategi yang harus diambil dengan tepat. 

Berdasarkan hasil dari analisis ETOP dan analisis SAP maka lebih lanjut dengan 

analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada 

PT. Bank Jabar Cabang Cilegon yang dijelaskan berikut ini : 

1. Kekuatan 

a. Waktu kerja dan hari kerja terjadwal dengan baik dan disiplin 

b. Kinerja karyawan sudah cukup baik dengan tingkat pendidikan yang 

sesuai dengan kualifikasi. 



c. Adanya perhatian kesejahteraan karyawan untuk memberikan motivasi 

kerja karyawan 

d. Adanya penghargaan  yang diberikan kepada karyawan atas prestasi 

kerjanya 

e. Adanya hubungan baik yang terjalin antar karyawan sehingga dapat 

menciptakan kerja sama yang baik antar karyawan 

f. Teller dan Customer service yang ramah dengan adanya program untuk 

mendapat julukan si Ramah bagi teller 

g. Adanya pelayanan ekstra kepada mitra prioritas 

h. Adanya perluasan jaringan kantor cabang dan jumlah atm 

i. Memiliki ruang tunggu yang cukup memadai 

j. Adanya tambahan fitur pelayanan pada ATM 

k. Adanya penggunaan sistem komputerisasi yang on- line 

l. Memiliki segmentasi pasar yang cukup luas.  

m. Adanya program mitra prioritas, yang dianggap sangat menguntungkan 

kedua belah pihak. 

n. Adanya undian berhadiah yang ditujukan kepada nasabah 

o. PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon memiliki letak yang cukup 

strategis. 

p. Memiliki biaya administrasi yang lebih rendah dan nilai suku bunga yang 

cukup bersaing 

q. PT. Bank Jabar Banten memiliki Image sebagai bank pemerintahan. 



r. Memiliki produk yang cukup bervariasi dan produk-produk yang 

diluncurkan disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya 

s. Syarat-syarat kredit yang diberikan pihak Bank Jabar kepada nasabah tidak 

berbelit-belit (dipersulit) 

t. Sebagian besar saham bank Jabar masih dimiliki oleh pemerintahan 

u. Tingkat kesehatan PT. Bank Jabar Banten didapat dikatakan sehat 

(memiliki kinerja yang bagus) 

v. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi sehingga memudahkan 

manajemen untuk mengontrol posisi keuangan setiap waktu. 

w. Adanya peningkatan teknologi informasi dengan fasilitas pelayanan 

berbasis electronic    banking 

x. Memiliki SSPP (Self Service Passbook Printer) yang memberikan 

kemudahan pada nasabah untuk melakukan pencetakan rekening atau buku 

tabungan tanpa melalui teller atau customer service 

2. Kelemahan 

a. PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon memiliki jumlah tenaga kerja 

yang minim sehingga adanya perangkapan tugas dan tanggung jawab.Hal 

ini dapat dilihat dari kinerja karyawan yang dapat mengemban tugas dan 

tanggung jawab secara merangkap. 

b. Pendapatan yang tidak sesuai dengan target perusahaan  

c. Dalam kegiatan operasional, sering terjadinya kredit macet yang 

mempengaruhi pelaksanaan operasional perusahaan 

 



3. Peluang  

a. Adanya peningkatan jumlah penduduk yang berarti peningkatan pangsa 

pasar yang potensial. 

b. Peningkatan jumlah penduduk juga berarti semakin meningkatnya SDM 

yang berkualitas yang dapat dipekerjakan 

c. Berubahnya pola kehidupan masyarakat dari pola kehidupan agraris ke 

pola kehidupan perkotaan menyebabkan berubahnya gaya hidup dan 

perilaku masyarakat 

d. Kebijakan yang diterapkan perusahaan selalu mengimbangi dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat  kota Cilegon 

e. Adanya pemanfaatan jasa perbankan di kota cilegon yang sudah mulai 

optimal 

f. Sebagian sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah 

g. Pemerintah menjamin kebutuhan dana bagi Bank Jabar Banten 

h. Adanya peraturan daerah yang mempengaruhi kebijakan internal 

perusahaan berdampak terhadap perkembangan usaha perusahaan 

i. Adanya back-up yang kuat dari pemerintah (atas jaminan likuiditas dari 

pemerintah) 

4. Ancaman 

a. Kondisi ekonomi yang belum stabil dan sulit diprediksi 

b. Kondisi perbankan secara nasional masih dalam tahap penyembuhan dari 

krisis moneter 

c. Sebagian pengusaha kecil dan menengah masih banyak yang belum 

mengenal secara spesifik mengenai Bank Jabar. Hal ini disebabkan karena 

Bank Jabar Cabang cilegon masih belum menjangkau pedesaan. 



d. Sebagian kecil masyarakat kota cilegon tidak siap untuk berpikir lebih 

berkembang mengenai dunia perbankan. Hal ini disebabkan pemahaman 

mengenai perbankan yang masih minim untuk sebagian kecil masyarakat 

yang berada di daerah terpencil kota cilegon juga menjadi kendala dalam 

memasarkan produk-produk yang dimiliki bank jabar banten). 

e. Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen menjadi cenderung lambat 

karena adanya campur tangan dari pemerintah 

f. Adanya produk sustitusi khususnya mengenai akses kredit yang diberikan 

BPR 

4.5.5 Perumusan Strategi 

 Setelah melakukan analisis lingkungan baik lingkungan internal maupun 

lingkungan internal, untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan 

ancaman, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon 

berada di Kuadran I dari analisis SWOT sehingga strategi yang tepat untuk 

dipilih yaitu “Strategi Pertumbuhan”, lebih tepatnya startegi pertumbumhan 

internal. Strategi pertumbuhan adalah strategi yang meningkatkan objectives lebih 

tinggi di kemudian hari dari tingkat objectives di masa sebelumnya, misalnya 

peningkatan pangsa pasar. Strategi ini juga menghasilkan produk dan jasa yang 

utama serta dapat pula mengadakan jenis produk atau jasa tambahan yang 

ditawarkan. 

Beberapa pertimbangan yang mendasari perumusan strategi tersebut adalah : 

a. Dilihat dari visi dan misinya strategi ini sangat sesuai. Visi PT. Bank Jabar 

Banten adalah Menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. 



Sedangkan misinya adalah penggerak dan pendorong laju pembangunan di 

daerah, melaksanakan penyimpanan uang daerah, salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Dari visi dan misi tersebut, strategi pertumbuhan 

sangat sesuai karena PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon ingin 

meningkatkan kinerja dibandingkan sebelumnya untuk menjadi 10 bank 

terbesar di Indonesia dengan meningkatkan kualitas pelayanan, 

mengembangkan produk pelayanan untuk memperluas sektor bisnis, 

meningkatkan laju pembangunan di daerah,  serta menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah. 

b. Dilihat dari kondisi internal PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon : 

Kekuatan yang dimiliki PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon untuk 

terus tumbuh dan berkembang cukup besar. Dari segi sumber daya 

manusia/ personalia, pelayanan, pemasaran, produksi dan operasi, 

keuangan serta teknologi yang digunakan secara keseluruhan PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Cilegon sangat baik. Hal tersebut akan sangat 

mendukung bagi strategi pertumbuhan yang akan diterapkan. Kelemahan 

yang dimiliki memang kecil namun harus tetap diperhatikan dan diperbaiki 

agar tidak menghambat proses penerapan strategi untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

c. Strategi pertumbuhan yang dipilih ialah strategi pertumbuhan internal. 

Strategi ini dianggap cocok karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa. 

d. Strategi pertumbuhan internal dianggap cocok dengan keadaan internal 

perusahaan PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon yang ditujukan 



khususnya dari sisi a) SDM dalam hal peningkatan jumlah tenaga kerja 

agar tidak terjadi perangkapan tugas dan tanggung jawab, b) pemasaran 

dalam hal pelaksanaan operasional pemasaran untuk melakukan promosi 

serta memberian pemahaman mengenai dunia perbankan untuk kalangan 

masyarakat menengah sampai kecil, c) pelayanan yaitu adanya 

peningkatan  kapasitas pelayanan kepada para nasabahnya, d) produk yang 

dihasilkan yaitu dengan meluncurkan produk-produk yang lebih variatif 

lagi dalam menghadapi tingkat persaingan perbankan yang ada untuk 

merebut pangsa pasar. 

4.6 Implementasi Strategi 

 Dalam pengimplementasian strategi yang telah dirumuskan, PT. Bank 

Jabar Banten cabang Cilegon sebagai bank cabang diberi wewenang oelh kantor 

pusat untuk menjalankan strategi sesuai kondisi lingkungan bank tersebut berada. 

Hal ini disebabkan karena secara umum misiperusahaan ialah sebagai penggerak 

dan pendorong laju pembangunan didaerah bank tersebut berada, sehingga tiap 

kantor cabang diberi wewenang untuk menyesuaikan strategi yang cocok sesuai 

keadaan eksternal perusahaan itu berada. Namun wewenang yang diberikan tetap 

tidak boleh melanggar / melampaui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak 

pusat. 

A. Kebijakan Manajemen  

Terdapat beberapa kebijakan manajemen bank yang diterapkan dalam 

menjalankan aktivitas usaha untuk meningkatkan kinerja, yaitu : 



• Meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik 

sehingga sisi supply dan demand dapat tumbuh secara signifikan, 

seimbang dan sehat 

• Meningkatkan kinerja bank melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi 

dalam operasioanal bank 

• Memperkuat permodalan bank dari pemerintah daerah maupun masyarakat 

• Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki 

integritas, komitmen dan kompetensi yang tinggi 

• Pembangunan budaya kerja dan budaya perusahaan untuk memberikan 

pelayanan terbaik 

• Pengembangan produk yang berorientasi kepada keinginan dan kebutuhan  

masyarakat/pasar dengan mengoptimalkan teknologi informasi serta 

memberikan pelayanan unggul untuk meningkatkan competitive 

advantages dan corporate image 

• Melakukan sosialisasi dan edukasi baik internal maupun eksternal serta 

promosi 

• Perluasan jaringan layanan dan fasilitas fisik baik di wilayah Pulau Jawa 

maupun di luar Pulau Jawa 

• Mengoptimalkan proses penerapan manajemen risiko berdasarkan 4 

cakupan, yaitu : 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit toleransi risiko 



3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko 

4. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh 

• Meningkatkan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian masalah 

hukum 

• Penertiban administrasi dan penyempurnaan peraturan intern yang sudah 

tidak sesuai  

4.7 Pengendalian 

Proses pengendalian strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah 

merumuskan hasil-hasil yang telah dicapai. Hasil-hasil tersebut digunakan oleh 

pihak manajemen untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian, jika hasilnya 

tidak sesuai dengan harapan maka dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan 

koreksi untuk pelaksanaan strategi selanjutnya. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis SAP, diketahui bahwa PT. Bank Jabar Banten 

Cabang Cilegon memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada 

kelemahannya. Sedangkan berdasarkan analisis ETOP juga diketahui 

bahwa PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon memiliki lebih banyak 

peluang daripada ancaman.  

2. Posisi PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon berada pada kuadaran I 

analisis SWOT yang mencerminkan bahwa dalam lingkungan persaingan 

yang ada PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon memiliki kekuatan 

bersaing dan peluang yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan. 

3. Strategi yang paling tepat diterapkan oleh PT. Bank Jabar Banten Cabang 

Cilegon adalah strategi pertumbuhan internal. Strategi pertumbuhan 

internal ini difokuskan pada bagian SDM/ personalia, pemasaran, 

pelayanan serta produk perbankan yang dihasilkan (seperrti jenis kredit, 

simpanan ataupun tabungan).  

5.2 Saran 

Beberapa saran bagi PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon untuk meningkatkan 

kualitas pelayanannya terhadap masyarakat, yaitu : 



1. Pihak manajemen PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon harus 

memahami bahwa pengaruh lingkungan terhadap perusahaan signifikan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan menjadikan analisis lingkungan 

sebagai hal yang harus dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan karena lingkungan selalu berubah-ubah 

2. PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon diharapkan dapat menerapkan 

strategi yang telah dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan eksternal 

dan internal dengan menggunakan alat analisis SAP, ETOP, dan SWOT. 

3. Strategi yang telah dirumuskan diharapkan dapat diterapkan secara 

konsisten dan menyeluruh serta terorganisir dengan baik ke seluruh jajaran 

staf PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon. 

4. Pihak manajemen PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon diharapkan 

dapat meningkatkan jumlah dan profesionalisme SDM, karena hal ini 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperlancar kegiatan 

operasional perusahaan 

5. PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon sebaiknya lebih gencar dalam 

melakukan promosi tanpa melanggar etika yang berlaku. Agar kalangan 

masyarakat menengah sampai kecil bisa lebih memahami mengenai jasa 

perbankan serta produk yang telah disediakan perusahaan. 

6. PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon harus selalu memantau kondisi 

persaingan yang ada dan harus selalu siap dengan inovasi terbaru serta 

peningkatan kualitas agar tidak mudah tersaingi oleh pendatang baru 

maupun pesaing-pesaing yang selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. 



5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah banyak membutuhkan informasi-

informasi yang nantinya akan diolah dalam proses analisis. Adanya keterbatasan 

waktu unruk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kondisi internal 

dari tiap jajaran staff perusahaan juga mnejadi faktor keterbatasan hasil penelitian 

ini. Diharapkan untuk penulis berikutnya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai kondisi internal dari tiap jajaran staff perusahaan. 
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Abstract 

This research is based on the very importance of strategic management for the 
company. Especially in times of environmental conditions the company is changing so 
rapidly and quickly, which will certainly affect the achievement of corporate goals and 
objectives. Management strategy is a strategic planning process, which in formulating this 
strategic planning should be able to identify and analyze good environment unpredictable 
external environment and internal firm to identify opportunities, threats, strengths and 
weaknesses of the company. 

PT. Bank Jabar Banten, Cilegon Branch is one form of financial institutions, in effect 
conducting business collects funds from the public and distribute the funds collected go back 
to the community in need and provides other financial services. 

This research is research which is more descriptive explanation of the situation and 
circumstances that exist and then interpret it. Therefore undertaken in this study is to 
describe and also explain the internal and external conditions that affect the management of 
corporate strategy. The analytical tool used in this study adalaah SAP analysis, ETOP, 
SWOT and financial ratios. 

Based on the analysis conducted some of the results obtained, from an internal 
analysis by using the SAP there are forces that can be used for more companies to develop, 
but it also has weaknesses that must be given priority by the company's revamping. While 
from an external analysis by using ETOP there are opportunities that can be achieved, but it 
also contained a threat that must be anticipated by PT. Bank Jabar Banten, Cilegon Branch. 
From these results, PT. Bank Jabar Banten, Cilegon Branch is in the cell I (Aggressive). This 
situation suggests that PT. Bank Jabar Banten, Cilegon Branch do growth-oriented strategy. 

Keywords: Management strategy, SAP Analysis, ETOP analysis, SWOT Analysis and 
Financial Ratios, Aggressive Strategy. 
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Abstraksi 

Penelitian ini didasari oleh sangat pentingnya manajemen strategi bagi 
perusahaan. Apalagi disaat kondisi lingkungan perusahaan berubah begitu pesat 
dan cepat, yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan 
sasaran perusahaan. Manajemen strategi merupakan suatu proses perencanaan 
strategis, dimana dalam merumuskan perencanaan strategis ini harus mampu 
mengidentifikasi serta melakukan analisis lingkungan baik lingkungan eksternal 
yang sulit diprediksi maupun internal perusahaan untuk mengetahui peluang, 
ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Cilegon merupakan salah satu bentuk 
lembaga keuangan, pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul pada 
masyarakat yang membutuhkan serta memberikan jasa keuangan lainnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang lebih bersifat 
penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada dan kemudian 
menginterpretasikannya. Oleh karena itu yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah menggambarkan dan juga menjelaskan kondisi internal dan eksternal 
perusahaan yang mempengaruhi manajemen strategi perusahaan. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalaah analisis SAP, ETOP, SWOT serta 
rasio keuangan.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh beberapa hasil, dari analisa 
internal dengan menggunakan SAP terdapat kekuatan yang dapat dimanfaatkan 
perusahaan untuk lebih dapat berkembang, selain itu juga terdapat kelemahan 
yang harus mendapat prioritas pembenahan oleh perusahaan. Sedangkan dari 
analisa eksternal dengan menggunakan ETOP terdapat peluang yang dapat diraih, 
selain itu juga terdapat ancaman yang harus diantisipasi oleh PT. Bank Jabar 
Banten Cabang Cilegon. Dari hasil tersebut, maka PT. Bank Jabar Banten Cabang 



Cilegon berada pada sel I (Agresif). Situasi ini menyarankan PT. Bank Jabar 
Banten Cabang Cilegon melakukan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan. 

Kata Kunci : Manajemen strategi, Analisis SAP, Analisis ETOP, Analisis 
SWOT serta Rasio  Keuangan, Strategi Agresif. 
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