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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Zaman globalisasi yang mulai memasuki era disrupsi ditunjukkan 

dengan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan 

teknologi ini perlu diimbangi dengan adanya tenaga kerja yang berkompeten. 

Terutama pada era disrupsi yang mulai banyak terjadinya perubahan 

teknologi sehingga menuntut adanya keterampilan, kreatifitas, dan cara 

kerja yang baru dalam bisnis. Era disrupsi merupakan sebuah perubahan 

yang terjadi pada teknologi dan mulai memasuki kehidupan manusia 

khususnya dalam bidang industri. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini, 

membuat semakin bertambahnya tugas dan pekerjaan manusia yang 

direnggut oleh mesin yang memiliki kinerja lebih cepat dibandingkan 

manusia. Mencegah terjadi adanya ketertinggalan pada Sumber Daya 

Manusia (SDM) baik bagi yang telah bekerja, maupun yang sedang mencari 

pekerjaan perlu diadakannya peningkatan SDM untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang bermutu dan berkompeten, untuk mendapatkan SDM atau tenaga 

kerja yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan adanya pelatihan 

dengan cara mengikuti pemagangan para pencari kerja baru pada 

perusahaan swasta maupun BUMN sehingga para calon pekerja menjadi 

lebih terampil serta bersertifikasi kompetensi, GNIK (2018). 

Melalui pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo 

(2018) menyampaikan bahwa, tahun 2019 merupakan tahun SDM dimana 

beliau menekankan bahwa prioritas pemerintah di tahun 2019 adalah dalam 

bidang perbaikan mutu dan juga daya saing Sumber Daya Manusia 

(SDM).  Setelah mendengar pidato yang diberikan oleh Pak Jokowi tersebut, 

muncullah tanggapan dan inisiatif dari para Praktisi dan Pakar senior 

Manajemen SDM untuk melakukan kolaborasi dengan semua pemangku 
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kepentingan yang berkaitan dengan kompetensi SDM melalui sebuah 

gerakan yang disebut dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK). Gerakan ini adalah sebuah platform yang sifatnya terbuka untuk 

seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya 

memperbaiki kualitas SDM di Indonesia saat ini, Triyonggo dalam website 

resmi GNIK (2018). 

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki dalam diri seseorang 

yang menghasilkan perilaku, sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam 

parameter lingkungan organisasi sehingga sanggup memberikan hasil yang 

diinginkan, Edenborough dalam Amir (2015). Karyawan yang memiliki 

kualitas dan berkompeten adalah sumber daya utama yang perlu ada di 

setiap perusahaan agar dapat memperoleh persaingan bisnis. GNIK tentunya 

merupakan sebuah gerakan yang bagus dalam dunia industri karena GNIK 

dapat membantu para calon karyawan maupun karyawan yang telah lama 

bekerja untuk lebih meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. 

Karyawan yang berkompeten dapat diakui dengan bukti secara tertulis 

melalui kegiatan sertifikasi kompetensi. Terutama pada bidang jasa 

perbankan yang memerlukan karyawan berkompeten agar sanggup bersaing 

dengan perusahaan perbankan lainnya. Karyawan bank yang berkompeten 

tentunya juga akan memudahkan karyawan melakukan pekerjaannya. 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 

memutuskan tiga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

untuk pekerja di sektor perbankan, ketiga bidang tersebut meliputi pekerja 

di bidang kredit, funding and service, dan operasi bank, Dirjen Pembinaan 

Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kemenakertrans, Abdul Wahab 

Bangkona (2014) pada portal berita online hukumonline.com dengan judul 

Menakertas Atur Standar Kompetensi Pekerja Perbankan, mengatakan 

bahwa, kompetensi diperlukan oleh para pekerja bank karena tantangan 

bankir yang akan semakin berat di masa depan, selain itu pula, persaingan 

pada sektor perbankan sangatlah tinggi, sehingga perbankan dituntut untuk 
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menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang cenderung lebih 

kompleks dan berisiko. 

Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pengakuan tertulis kepada 

para tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan juga sikap 

dalam bekerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku dan 

telah dipersyaratkan, dengan sertifikasi kompetensi ini pula akan mejamin 

kredibilitas karyawan saat melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya. Khususnya pada jasa perbankan, dikutip dari portal 

berita online Tempo.co (2017) yang bertajuk Bank Indonesia Wajibkan 

Sertifikasi Karyawan Bank dan Nonbank, Bank Indonesia mewajibkan 

karyawan bank dan nonbank untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, 

sehingga sertifikasi kompetensi ini perlu diikuti bagi para pekerja bank. 

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) telah membentuk sebuah Lembaga Sertifikasi 

Profesi Perbankan (LSPP) yang bertugas untuk melangsungkan sertifikasi 

bankir yang mandiri dan berkualitas, menentukan sistem dan program 

sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di industri perbankan, dan 

memastikan penyusunan standar kompetensi kerja bidang perbankan yang 

terbaru dan setara internasional, menurut pernyataan Ketua Umum Ikatan 

Bankir Indonesia (IBI), Bapak Zulkifli Zaini (2014) bahwa IBI melakukan 9 

bidang kompetensi dari 13 bidang kompetensi yang ada dalam industri 

perbankan, kesembilan bidang kompetensi tersebut diantaranya adalah 

Funding & Services, Treasury Dealer, Operation, General Banking, Wealth 

Management, Risk Management, Compliance, Internal Audit dan Credit, 

pernyataan ini berdasarkan pada portal berita online Metronews.com (2014) 

yang berjudul IBI Sertifikasi 9 Bidang Kompetensi di Industri Perbankan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, akan dilakukan 

penelitian sertifikasi kompetensi di Bank Artha Graha Semarang yang 

berada di Pandanaran, untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan 

Bank Artha Graha terhadap sertifikasi kompetensi. Ketua Umum Ikatan 

Bankir Indonesia (IBI), Bapak Zulkifli Zaini (2014) melalui pernyataan 

beliau pada portal berita online Sindonews.com (2014) dengan judul Hadapi 
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MEA, Karyawan Bank Perlu Disertifikasi, mengatakan bahwa sertifikasi 

memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi perbankan serta kualitas 

perbankan nasional harus selalu memberikan peningkatan untuk 

menyongsong integrasi perbankan di tahun 2020. Sehingga alasan peneliti 

memilih karyawan Bank Artha Graha sebagai objek penelitian karena 

sertifikasi kompetensi diperlukan dalam jasa perbankan yang di mana 

memerlukan tenaga ahli yang terspesialisasi pada bidang-bidang tertentu 

yang telah ditentukan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Disamping itu dari 

hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan Bank Artha Graha 

pada hari Kamis, 17 Desember 2018, yang bernama Ibu Helen yang 

berprofesi sebagai Costumer Service mengatakan bahwa, di Bank Artha 

Graha belum diberlakukan bahwa karyawan harus mengikuti sertifikasi 

kompetensi. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap persepsi karyawan, khususnya pada 

karyawan Bank Artha Graha Semarang mengenai sertfikasi kompetensi. 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul PERSEPSI 

KARYAWAN BANK ARTHA GRAHA SEMARANG TERHADAP 

SERTIFIKASI KOMPETENSI. 

1.2. Rumusan Masalah 

Kompetensi merupakan aspek penting yang diperlukan karyawan 

dalam bekerja, dengan kompetensi yang dimiliki akan meningkatkan 

kualitas SDM dan juga perusahaan / organisasi. Melalui latar belakang 

tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

persepsi karyawan terhadap sertifikasi kompetensi: 

1. Bagaimana persepsi karyawan Bank Artha Graha Semarang 

mengenai sertifikasi kompetensi? 

2. Bagaimana persepsi karyawan Bank Artha Graha Semarang 

mengenai Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi 

karyawan mengensi sertifikasi kompetensi dan persepsi karyawan 

mengenai Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK). 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan 

mengenai sertifikasi kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi 

karyawan. 

b) Manfaat Praktisi 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi referensi kepada 

Bank Artha Graha Semarang untuk meningkatkan kompetensi 

karyawan melalui kegiatan sertifikasi kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


