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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Semula Bank Artha Graha didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific 

Financial Corporation berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 

1973 dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank 

yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan 

Nomor Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975. Kemudian pada tanggal 19 Mei 

1992 berdasarkan Akta Nomor 67 PT Inter-Pacific Financial Corporation 

berubah nama menjadi PT. Inter-Pacific Bank yang setelahnya pada tanggal 

24 Februari 1993, PT. Iter-Pacific Bank mendapatkan izin usaha sebagai 

bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

176/KMK.017/1993. Beberapa tahun setelahnya PT. Inter-Pacific Bank 

berubah nama menjadi PT. Bank Inter Pacific, Tbk. Pada tahun 2005 

tepatnya pada tanggal 14 April, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk 

menandatangani Akta Penggabungan Nomor 17, dimana pada saat itu PT. 

Bank Artha Graha menggabungkan diri ke dalam PT. Bank Inter-Pacific, 

Tbk, penggabungan tersebut telah diberikan izin dari Bank Indonesia 

Nomor 7/32/KEP. GBI/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan efektif berlaku pada 

11 Juli 2005. Hingga pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2005 PT. Bank 

Inter- Pacific, Tbk berganti nama menjadi Bank Artha Graha atas keputusan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/49/KEP. GBI/2005. 

Bank Artha Graha yang ada di Semarang merupakan cabang dari 

Bank Artha Graha yang berpusat di Jakarta yang berada di daerah Sudirman 

Jakarta. Alamat Bank Artha Graha Semarang yaitu berada di Jalan 

Pandanaran No. 103, Mugassari, Semarang Selatan, Semarang, Jawa 

Tengah. Bank Artha Graha memiliki komitmen untuk menjadi lembaga 

keuangan yang terkemuka dan selalu menghasilkan yang terbaik dengan 
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memberikan layanan prima, solusi keuangan yang komprehensif dan 

inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar, mengembangkan human capital, 

menciptakan manfaat yang optimal bagi stakeholders, serta menjadi good 

corporate citizen yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Bank 

Artha Graha juga memberikan berbagai macam produk dan layanan untuk 

nasabahnya yaitu meliputi produk penyaluran dana seperti kredit produktif 

dan konsumtif, pendanaan seperti tabungan, giro, dan deposito, dan 

kemudahan untuk menikmati layanan perbankan baik secara konvensional 

maupun elektronik. Berikut merupakan struktur organisasi Bank Artha 

Graha Semarang. 

 

Sumber: Bank Artha Graha, 2018 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Artha Graha Semarang 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah karyawan Bank 

Artha Graha Semarang yang berada di Jalan Pandanaran. Jumlah responden 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 responden dengan 

identitas sebagai berikut: jenis kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja, dan 

profesi. 

4.2.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Profesi 

Gambaran umum responden ini dibuat berdasarkan dari beberapa 

identitas yang telah disebutkan sebelumnya. Pada gambaran umum yang 

pertama adalah jenis kelamin dan profesi, berikut merupakan tabelnya: 

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi 

Profesi 
Jenis Kelamin 

f % 
L P 

Customer Services - 2 (15%) 2 15 

Teller 1(8%) 1(8%) 2 16 

Account Officer 2(15%) 1(8%) 3 23 

Umum 1(8%) - 1 8 

Kontrol 1(8%) - 1 8 

Kredit 1(8%) - 1 8 

Keuangan - 1(8%) 1 8 

Sentra Operasi - 1(7%) 1 7 

Ekspedisi 1(7%) - 1 7 

Total 7(54%) 6(46%) 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019. 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh bahwa sebesar 23% 

responden berprofesi sebagai Account Officer dengan 2 responden 

berjenis kelamin laki – laki dan 1 responden berjenis kelamin 

perempuan, lalu sebesar 15% responden berprofesi sebagai Customer 

Services dengan 2 responden berjenis kelamin perempuan, dan 

responden yang berprofesi sebagai Teller sebesar 16% dengan 1 

berjenis kelamin laki – laki dan 1  responden berjenis kelamin 

perempuan 

 

.  
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4.2.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia dan Jenis 

Kelamin 

Gambaran umum yang kedua yaitu usia dan jenis kelamin dari 

responden, berikut merupakan tabel responden berdasarkan jenis 

kelamin dan usia: 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis kelamin 
Usia 

f % 
27 – 33 34 - 40 41 - 47 48 - 54 

Perempuan 4(31%) 1(8%) 1(7%) - 6 46 

Laki – laki 1(8%) 3(23%) 2(15%) 1(8%) 7 54 

Total 5(39%) 4(31%) 3(23%) 1(8%) 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diperoleh hasil yaitu sebesar 46% 

responden berjenis kelamin perempuan dengan 4 responden yang 

berusia 27 – 33 tahun, 1 responden berusia 34 – 40 tahun, dan 1 

responden berusia 41 – 47 tahun. Ada pula sebesar 54% responden 

berjenis kelamin laki – laki berusia 27 – 33 tahun hanya dengan 1 

responden, usia 34 – 40 tahun dengan 3 responden, usia 41 – 47 tahun 

dengan 2 responden, dan usia 48 – 54 tahun dengan 1 responden. 
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4.2.3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan dan 

Profesi 

Gambaran umum responden selanjutnya yaitu pendidikan dan 

profesi, berikut merupakan tabel gambaran umum responden 

berdasarkan pendidikan dan profesi: 

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Pendidikan dan Profesi 

Profesi 

Pendidikan 

f % SMA / 

SMK 
D3 S1 

Teller 1(8%) - 1(8%) 2 15 

Umum 1(8%) - - 1 8 

Account 

Officer 
1(7%) 1(8%) 1(8%) 3 23 

Kredit - - 1(8%) 1 8 

Ekspedisi - - 1(8%) 1 8 

Sentra 

Operasi 
- - 1(8%) 1 8 

Keuangan - - 1(7%) 1 7 

Kontrol - - 1(7%) 1 7 

Customer 

Service 
- - 2(15%) 2 15 

Total 3(23%) 1(8%) 9(69%) 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019. 

Melalui tabel 4.3 diperoleh hasil profesi sebagai Account 

Officer sebesar 23% dengan 3 tingkat pendidikan yang berbeda 

masing – masing 1 responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK, 

1 responden dengan tingkat pendidikan D3, dan 1 responden dengan 

tingkat pendidikan S1. Teller sebesar 15% masing – masing 1 

responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan 1 responden 

dengan tingkat pendidikan S1, dan Customer Services  sebesar 15% 

dengan 2 responden tingkat pendidikan S1. 
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4.2.4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia dan Lama 

Bekerja 

Gambaran umum responden yang selanjutnya ditentukan 

berdasarkan usia dan lama bekerja responden, berikut merupakan tabel 

usia dan lama bekerja responden: 

Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Usia dan Lama Bekerja 

Lama Bekerja 

(tahun) 

Usia 
f % 

27 - 33 34 - 40 41 - 47 48 - 54 

1 – 5 2(15%) 2(16%) - - 4 31 

6 – 10 3(23%) - 1(8%) - 4 31 

11 – 15 - 2(15%) 2(16%) - 4 31 

15 – 20 - - - 1(7%) 1 7 

Total 5(38%) 4(31%) 3(24%) 1(7%) 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019. 

Melalui tabel usia dan lama bekerja responden pada tabel 4.4 

diatas diperoleh jumlah pada responden dengan lama bekerja 1 – 5 

tahun, 6 – 10 tahun, dan 11 – 15 tahun adalah sebanyak masing – 

masing 31% dan 7% dengan lama bekerja 15 – 20 tahun. 

4.3. Analisis Data 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan Bank 

Artha Graha terahadap Sertifikasi Kompetensi. Analisis persepsi ini 

dilakukan melalui wawancara dengan dua orang informan Bank Artha 

Graha yang bersedia untuk diwawancarai dan juga hasil kuesioner 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yaitu karyawan yang 

bekerja lebih dari 1 tahun, profesi yang membutuhkan sertifikasi 

kompetensi, dan karyawan yang bersedia untuk dimintakan data sehingga 

didapatkan berbagai macam persepsi yang beragam dari karyawan. Hasil 

dari wawancara dan kuesioner tersebut kemudian diolah dan dijabarkan 

berdasarkan data yang telah didapatkan peneliti selama melakukan 

penelitian. Pada analisis persepsi karyawan terhadap sertifikasi kompetensi 

ada 4 macam variabel yang diteliti, yaitu: 

1. Persepsi karyawan terhadap Sertifikasi Kompetensi. 
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2. Persepsi karyawan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

3. Persepsi karyawan terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

4. Persepsi karyawan terhadap Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK). 

Berikut merupakan analisis dari masing – masing variabel: 

4.3.1. Persepsi Karyawan Terhadap Sertifikasi Kompetensi 

Variabel persepsi karyawan mengenai sertifikasi kompetensi 

ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan Bank Artha Graha 

terhadap sertifikasi kompetensi. Pada variabel persepsi karyawan 

terhadap sertifikasi kompetensi ini terdapat beberapa indikator yang 

ingin dibahas yaitu: 

1. Persepsi responden terhadap sertifikasi kompetensi dan sumber 

informasi yang didapatkan 

2. Persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

3. Persepsi responden terkait pentingnya sertifikasi kompetensi 

4. Persepsi responden terkait alasan menyarankan kepada perusahaan 

mengenai kriteria sertifikasi kompetensi.  

5. Persepsi responden mengenai kondisi perusahaan terhadap 

sertifikasi kompetensi sebagai penentu kompetensi karyawan 

6. Persepsi responden mengenai pekerjaan yang perlu uji kompetensi. 

7. Persepsi responden terkait ketertarikan mengikuti sertifikasi 

kompetensi 

4.3.1.1. Persepsi Responden Terhadap Sertifikasi Kompetensi dan 

Sumber Informasi yang Didapatkan 

Melalui persepsi responden dan sumber informasi yang 

diperoleh mengenai sertifikasi kompetensi maka didapatkan hasil 

yang disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5. Persepsi Responden Terhadap Sertifikasi Kompetensi dan Sumber 

Informasi yang Didapatkan 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi F % 

Apakah Anda tahu 

mengenai sertifikasi 

kompetensi, bila 

mengetahui, darimana 

Anda mendapatkan 

informasi? 

Mengetahui 6 46 

a) Tidak dijawab 1 8 

b) Internet (google / 

twitter) 
4 31 

c) Perusahaan (rekan 

kerja) 
1 8 

Tidak 

Mengetahui 
7 54 Tidak dijawab  7 54 

Total 13 100 Total 13 100 
Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Melalui tabel 4.5 diatas diperoleh responden yang tidak 

mengetahui tentang sertifikasi kompetensi yaitu sebanyak 54%. 

Responden yang mengetahui sertifikasi kompetensi ini sebanyak 31% 

mengetahuinya dari internet seperti melalui situs pencarian google dan 

juga platform media sosial twitter, ini menunjukkan bahwa banyak 

dari responden yang mendapatkan informasi dari media online yang 

saat ini siapapun dapat mengaksesnya dengan mudah dan informasi 

yang didapatkan selalu terkini (up to date) sehingga banyak karyawan 

mendapatkan informasi melalui internet. 

Melalui wawancara dengan dua informan didapatkan hasil, 

informan pertama menjawab tidak mengetahui tentang sertifikasi 

kompetensi, sedangkan informan kedua menjawab mengetahui 

sertifikasi kompetensi, sumber yang didapatkan oleh informan kedua 

terkait dengan sertifikasi kompetensi ini adalah melalui salah satu 

platform media sosial di internet yaitu twitter, sumber dari internet 

inilah yang merupakan hasil mayoritas dari sumber informasi yang 

didapatkan oleh para responden lainnya terkait informasi sertifikasi 

kompetensi. Hal ini tentunya menunjukkan jika penggunaan internet 

baik melalui situs pencarian seperti google dan platform media sosial 

twitter banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat khususnya para 
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responden pada penelitian ini, karena kemudahan dan kecepatan 

informasi yang selalu terbaru setiap harinya memudahkan siapapun 

untuk mengakses dan mengetahui berbagai macam informasi. 

4.3.1.2. Persepsi Responden Terhadap Sertifikasi Kompetensi 

Melalui hasil jawaban dari tabel 4.5 yang menjawab 

mengetahui sertifikasi kompetensi, berikut merupakan tabel dari hasil 

dari persepsi responden terhadap sertifikasi kompetensi: 

Tabel 4.6. Persepsi Responden Terhadap Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % 

Apa yang Anda ketahui 

tentang Sertifikasi 

Kompetensi? 

a. Pemberian sertifikat 

berdasarkan standart yang 

berlaku 

1 8 

b. Pemberian sertifikat yang 

dilakukan secara sistematis 

dan obyektif berdasarkan 

standar kompetensi yang 

berlaku 

2 15 

c. Mengetahui sejauh mana 

pemahaman karyawan 

tentang suatu pekerjaan 

1 8 

d. Menandakan seseorang 

telah berkompeten 
2 15 

e. Tidak dijawab 7 54 

Total 13 100 

 Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa dari responden yang 

mengetahui sertifikasi kompetensi, sebanyak 15% menjawab 

berdasarkan pemahaman yang dimiliki sertifikasi kompetensi adalah 

sebuah pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif berdasarkan standar yang berlaku. Berdasarkan hasil 

wawancara jawaban yang diberikan oleh informan kedua yaitu 
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menegaskan jika sertifikasi kompetensi merupakan sebuah proses 

pemberian sertifikat yang dilakukan secara objektif dan sistematis 

melalui uji kompetensi. Hasil jawaban inipun selaras dengan 

pemahaman sertifikasi kompetensi menurut Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia yang menjelaskan sertifikasi kompetensi adalah 

sebuah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang sesuai dengan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar 

internasional, dan/atau standar khusus. 

4.3.1.3. Persepsi Responden Terkait Pentingnya Sertifikasi 

Kompetensi 

Selanjutnya persepsi karyawan terhadap sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah bagaimana menurut karyawan terhadap penting 

atau tidaknya sertifikasi kompetensi, berikut merupakan tabelnya: 

Tabel 4.7. Persepsi Responden Terkait Pentingnya Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Alasan F % 

Apakah sertifikasi 

kompetensi 

penting untuk 

dimiliki oleh 

setiap individu 

karyawan? 

Penting 9 69 

a. Mengetahui tolak ukur 

pengetahuan dan skill 

karyawan 

6 46 

b. Menambah pengalaman 2 15 

c. Sebagai bekal ilmu untuk 

memperkaya wawasan 

karyawan 

1 8 

Tidak Penting 4 31 

a. Tidak semua profesi 

memerlukan uji kompetensi 
1 8 

b. Setiap individu tidak 

mengetahui sertifikasi 

kompetensi 

1 8 

c. Tidak memberikan alasan 2 15 

Total 13 100 Total 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Tabel 4.7. diatas menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab sertifikasi kompetensi penting dimiliki karyawan adalah 

sebanyak 69%, sedangkan sebesar 31% menjawab sertifikasi 
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kompetensi tidak penting, alasan yang diberikan beragam, sebesar 46% 

dari yang menjawab sertifikasi kompetensi penting karena sebagai 

tolak ukur untuk mengetahui skill dan pengetahuan yang dimiliki 

karyawan, sedangkan lainnya menjawab untuk menambah 

pengalaman, dan sebagai bekal ilmu yang dapat berguna untuk 

memperkaya wawasan karyawan. Sebanyak 31% yang menjawab 

tidak penting, memberikan alasan bahwa tidak semua profesi 

membutuhkan uji kompetensi dan tidak semua karyawan mengetahui 

sertifikasi kompetensi.  

Hasil wawancara dengan dua informanpun mendukung 

jawaban bahwa sertifikasi kompetensi penting untuk dimiliki 

karyawan dengan alasan karena dengan mengikuti sertifikasi 

kompetensi, karyawan menjadi lebih tahu potensi – potensi apa saja 

yang dimiliki oleh karyawan dan juga sebagai tolak ukur bagi 

karyawan pada pengetahuan dan skill masing – masing karyawan. 

Alasan ini pula yang menjadi alasan mayoritas karyawan dalam hal 

pentingnya sertfikasi kompetensi bagi karyawan. Sehingga dapat 

disimpulkan karyawan merasa bahwa sertifikasi kompetensi penting 

untuk dimiliki oleh setiap karyawan untuk meningkatkan skill dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan. Pentingnya sertifikasi 

kompetensi bagi karyawan sesuai dengan salah satu pernyataan tujuan 

umum dilakukannya sertifikasi yaitu untuk membantu karyawan untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di 

lembaga formal maupun secara mandiri. 
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4.3.1.4. Persepsi Responden Terkait Alasan Menyarankan Kepada 

Perusahaan Mengenai Kriteria Sertifikasi Kompetensi 

Berikutnya merupakan alasan yang diberikan oleh responden 

terkait dengan adanya sertifikasi kompetensi kepada perusahaan, 

disajikan hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Persepsi Responden Terkait Alasan Menyarankan Kepada 

Perusahaan Mengenai Kriteria Sertifikasi Kompetensi. 

Pertanyaan Jawaban F % Alasan f % 

Apakah Anda akan 

menyarankan 

sertifikasi 

kompetensi kepada 

perusahaan? 

Menyarankan 8 62 

a. Agar karyawan mengetahui 

skill dan pengetahuan dirinya 
3 23 

b. Agar perusahaan memiliki 

standar kualitas karyawan 
3 23 

c. Bila sudah tahu mengenai 

sertifikasi kompetensi 
1 8 

d. Harus ada penyesuaian dan 

pembagian kerja 
1 8 

Tidak 

Menyarankan 
3 23 

Tidak semua perusahaan 

menggunakan kriteria 

sertifikasi kompetensi 

3 23 

Tidak Dijawab 2 15 Tidak Dijawab 2 15 

Total 13 100 Total 13 100 
Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh sebesar 62% responden  

menyarankan untuk menggunakan sertifikasi kompetensi dengan 2 

alasan teratas yaitu pertama, dengan menggunakan sertifikasi 

kompetensi karyawan dapat mengetahui skill dan pengetahuan yang 

ada dalam dirinya, serta yang kedua, bagi perusahaan juga agar 

memiliki standar kualitas terhadap karyawan. Bagi yang tidak 

menyarankan, sebanyak 23% memberikan alasan karena tidak semua 

perusahaan menggunakan kriteria sertifikasi kompetensi, sedangkan 

15% tidak memberikan jawabannya. 
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Hasil dari wawancara dengan informan, informan pertama dan 

kedua juga menyarankan sertifikasi kompetensi kepada perusahaan, 

dengan alasan, agar karyawan megetahui skill dan pengetahuan dalam 

ditinya guna berkompetisi dan memiliki daya saing dalam bekerja. 

Keduanya sama – sama memberikan alasan yang baik bagi perusahaan 

untuk menggunakan kriteria sertifikasi kompetensi. Sehingga dapat 

disimpulkan melalui mayoritas jawaban karyawan memiliki harapan 

dengan sertifikasi kompetensi akan membantu karyawan dalam 

mengetahui skill dan pengetahuan karyawan dan bagi perusahaan 

dengan sertifikasi kompetensi dapat membantu perushaan 

mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

4.3.1.5. Persepsi Responden Mengenai Kondisi Perusahaan Terhadap 

Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penentu Kompetensi 

Karyawan 

Selanjutnya adalah persepsi responden mengenai kondisi 

perusahaan terhadap sertifikasi kompetensi sebagai penentu 

kompetensi karyawan, didapatkan hasil seperti pada tabel yang 

disajikan berikut ini: 

Tabel 4.9. Persepsi Responden Mengenai Kondisi Perusahaan Terhadap 

 Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penentu Kompetensi Karyawan 

Pertanyaan Jawaban f % 

Apakah perusahaan tempat 

Anda bekerja mensyaratkan 

Sertifikasi Kompetensi sebagai 

penentu kompetensi karyawan? 

Ya, 

mensyaratkan 
- 0 

Tidak, 

mensyaratkan 
5 38 

Tidak 

Mengetahui 
8 62 

Jumlah 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Tabel 4.9 diatas diperoleh hasil dari persepsi responden 

mengenai kondisi perusahaan terhadap sertifikasi kompetensi sebagai 

penentu kompetensi karyawan yaitu sebesar 62% tidak mengetahui 

bila di Bank Artha Graha mensyaratkan sertifikasi kompetensi sebagai 
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penentu kompetensi karyawannya dan 38% menjawab jika di Bank 

Artha Graha tidak ada memberikan syarat sertifikasi kompetensi 

sebagai penentu karyawannya bekerja. 

Hasil dari wawancara dengan kedua informan, masing – 

masing mengatakan hal yang berbeda, informan pertama mengatakan 

bahwa di Bank Artha Graha tidak mensyaratkan sertifikasi kompetensi 

sebagai penentu kompetensi karyawannya, dikarenakan di Bank Artha 

Graha biasanya hanya memberikan pelatihan – pelatihan ataupun 

seminar kepada karyawannya untuk peningkatan skill dan kenaikan 

jabatan, sedangkan informan kedua mengatakan bahwa dirinya tidak 

tahu. Perbedaan jawaban yang diberikan oleh informan satu dan 

informan dua dapat dikarenakan perbedaan lama berkerja, informan 

pertama telah bekerja di Bank Artha Graha selama 20 tahun sehingga 

sudah lebih memahami kondisi di Bank Artha Graha, sedangkan 

informan kedua baru bekerja selama 3 tahun di Bank Artha Graha 

yang membuatnya masih belum begitu memahami kondisi perusahaan. 

Berdasarkan jawaban yang baik dari sudut pandang informan 

maupun responden maka hasil ini memperlihatkan bahwa adanya 

kemungkinan di Bank Artha Graha tidak menerapkan sertifikasi 

kompetensi sebagai suatu syarat penentu kompetensi karyawannya 

karena sebanyak 62% responden tidak mengetahui kondisi yang ada di 

Bank Artha Graha apakah mensyaratkan sertifikasi kompetensi untuk 

karyawannya atau tidak. 

4.3.1.6. Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Perlu Uji 

Kompetensi 

Kemudian persepsi responden mengenai pekerjaan yang perlu 

uji kompetensi, tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi karyawan 

mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saya yang menurut para responden 

perlu untuk disertifikasi, berikut merupakan tabel hasil persepsi 

karyawan mengenai pekerjaan yang harus diuji kompetensinya: 
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Tabel 4.10. Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Perlu Uji 

Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban 

Pekerjaan yang 

Harus Diuji 

Kompetensinya 

f % 

Apakah semua 

pekerjaan harus 

diuji 

kompetensinya? 

Perlu uji 

kompetensi 

a. Semua 

pekerjaan 
- 4 31 

b. Hanya 

beberapa 

pekerjaan 

kepala security 

BI, kepala CS BI, 

kepala Teller BI. 
6 46 

Tidak 

perlu uji 

kompetensi 

Tidak 

memberikan 

alasan 

- 3 23 

Jumlah 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan sebesar 46% menjawab hanya 

beberapa pekerjaan saja yang memerlukan sertifikasi yang dimana 

pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan dapat dilihat melalui tabel 4.10. 

diatas. Bagi yang menjawab semua pekerjaan, 31% responden 

menjawab perlu diuji kompetensinya alasan yang diberikan yaitu 

untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan masing-masing 

individu karyawan, agar mampu mengetahui kelebihan dan 

kekurangan karyawan, untuk menghindari perusahaan dari karyawan 

yang bermasalah dan kurang berkompeten, dan menjadi nilai tambah 

bagi individu karyawan dan lebih percaya diri dengan kemampuannya. 

Sedangkan yang menjawab hanya beberapa pekerjaan saja alasan yang 

diberikan karena tidak semua profesi membutuhkan uji kompetensi 

dan menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing – masing 

dimana perusahaan tahu tentang sertifikasi kompetensi. Sisanya 

dengan jawaban sebesar 23% menjawab tidak.  

Menurut hasil wawancara dengan dua informan, informan 

pertama mengatakan semua pekerjaan perlu untuk melakukan 

sertifikasi kompetensi jika memang diperlukan untuk mengetahui 

kemampuan daya saing masing – masing karyawan di setiap divisi, 

dan menurutnya pekerjaan yang memerlukan uji kompetensi adalah 
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pekerjaan sebagai guru, dan pegawai negeri, serta pekerjaan – 

pekerjaan lainnya yang masih berhubungan dengan pemerintahan. 

Lalu, informan kedua juga mengatakan untuk semua pekerjaan perlu 

diuji kompetensinya supaya menjadi nilai tambah bagi karyawan dan 

juga lebih percaya diri dengan kemampuan masing – masing individu, 

menurutnya pekerjaan yang perlu untuk diuji kompetensinya adalah 

pegawai negeri. Melihat jawaban dari kedua informan ini hampir sama, 

yaitu sama – sama untuk mengetahui kemampuan masing – masing 

karyawan dalam hal daya saing karyawan. 

Pada pemetaan kompetensi bankir, Lembaga Sertifikasi 

Profesi Perbankan melakukan sertifikasi pada 9 bidang  perbankan 

yaitu Funding&Services, Treasury Dealer, Operation, General 

Banking, Wealth Management, Risk Management, Compliance, 

Internal Audit dan Credit. Diantara beberapa pekerjaan yang perlu 

disertifikasi diantaranya telah disebutkan oleh responden dan sesuai 

dengan pemetaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSP) 

yaitu kepala Customer Service dan kepala Teller yang termasuk pada 

bidang Funding&Services. 

4.3.1.7. Persepsi Responden Terkait Ketertarikan Mengikuti 

Sertifikasi Kompetensi 

Selanjutnya adalah persepsi responden terkait ketertarikan 

mengikuti sertifikasi kompetensi, dalam tabel berikut ini merupakan 

hasil dari persepsi responden untuk mengikuti sertifikasi kompetensi 

berikut dengan alasan yang diberikan: 
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Tabel 4.11. Persepsi Responden Terkait Ketertarikan Mengikuti Sertifikasi 

Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Alasan f % 

Apakah Anda tertarik 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi? 

Tertarik 7 54 

a. Mengetahui tolak ukur 

pengetahuan dan skill 

karyawan 

3 23 

b. Sebagai bekal ilmu 

untuk memperkaya 

wawasan karyawan 

1 8 

c. Sebagai nilai tambah 

bagi diri sendiri 
2 15 

d. Tidak memberikan 

alasan 
1 8 

Tidak 

Tertarik 
6 46 

a. Tidak perlu sertifikasi 3 23 

b. Tidak tertarik 2 15 

c. Tidak memberikan 

alasan 
1 8 

Total   13 100 Total 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Dapat dilihat melalui tabel 4.11 responden yang tertarik 

mengikuti sertifikasi sebesar 54%, alasan sebesar 23% yang diberikan 

tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi adalah untuk mengetahui 

tolak ukur skill dan pengetahuan yang dimiliki, dan yang kedua 

jawaban sebesar 15% adalah sebagai nilai tambah dirinya yang 

tentunya dapat lebih percaya diri dan mampu meningkatkan daya 

saing. Adapun yang menjawab tidak tertarik mengikuti sertifikasi 

kompetensi sebesar 46% dengan jawaban sebesar 23% karena tidak 

memerlukan sertifikasi kompetensi di perusahaannya dan jawaban 

kedua adalah karena memang tidak tertarik untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi. Responden yang tidak tertarik mengikuti sertifikasi 

kompetensi berada pada bidang Funding&Services (customer service 

dan teller), Operation (kredit dan keuangan), dan General Banking 

(Umum dan Account Officer), yang pada bidang tersebut merupakan 

bidang – bidang yang membutuhkan sertifikasi kompetensi, akan 
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tetapi mereka menjawab tidak tertarik untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi. 

Melalui wawancara dengan dua informan, informan pertama 

dan kedua sama – sama menjawab tertarik mengikuti sertifikasi 

kompetensi, alasan yang diberikan pun sama, kedua informan ini 

mengatakan tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi karena untuk 

mengetahui kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang 

pekerjaan yang dikerjakan. Tanggapan yang diberikan oleh kedua 

informan ini tentunya merupakan tanggapan yang positif terhadap 

sertifikasi kompetensi, karena mereka tertarik untuk mengikuti 

sertifikasi kompetensi. Melihat kesamaan tanggapan dari kedua 

informan dengan responden lainnya yang menjawab tertarik untuk 

mengikuti sertifikasi kompetensi, dapat disimpulkan bahwa adanya 

ketertarikan karyawan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi 

menandakan jika karyawan Bank Artha Graha ingin kualitas dan 

kompetensi dalam diri karyawan mendapat pengakuan bila di 

perusahaan menerapkan sertifikasi kompetensi, sehingga perusahaan 

mampu mengetahui bahwa karyawannya berkompeten. 

Menurut informan pertama dengan mengikuti sertifikasi 

kompetensi juga memiliki manfaat tersendiri, meskipun bukan 

manfaat secara langsung yang didapatkan, akan tetapi manfaat untuk 

di kemudian hari yaitu karyawan dan khususnya informan menjadi 

lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari dirinya dan juga 

sebagai daya saing, dan bagi informan kedua manfaat sertifikasi 

kompetensi bagi setiap karyawan menjadi lebih yakin dan mengetahui 

tentang kemampuan diri individu karyawan sehingga lebih percaya 

diri bekerja pada bidang pekerjannya masing – masing.  

4.3.2. Persepsi Karyawan Terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) 

Variabel yang kedua yaitu persepsi karyawan terhadap 

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP), bertujuan untuk mengetahui 
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sejauh mana pengetahuan karyawan terhadap Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP). Berikut merupakan tabel untuk persepsi karyawan 

terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): 

Tabel 4.12. Persepsi  dan Sumber Informasi Responden Terhadap Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) 

Pertanyaan Jawaban F % 
Sumber 

Informasi 
f % 

Apakah Anda 

mengetahui 

Lembaga 

Sertifikasi Profesi 

(LSP), bila 

mengetahui, 

darimana sumber 

informasi yang 

Anda dapat? 

Mengetahui 3 23 
a. Media Sosial 2 20 

b. Media Massa 1 10 

Tidak 

Mengetahui 
10 77 Tidak dijawab 7 70 

Total 13 100 Total 13 100 
Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Melalui tabel 4.12 diatas didaptkan bahwa sebesar 77% 

responden menjawab tidak mengetahui Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP), sedangkan hanya ada 23% responden yang tahu mengenai LSP 

dari  media massa dan media sosial, tentunya hal ini menjadi sebuah 

tanda jika masih banyak karyawan Bank Artha Graha yang tidak 

mengetahui apa itu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang 

merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi, 

melihat sumber informasi yang digunakan sebagai sumber 

pengetahuan sebesar 20% adalah menggunakan media sosial untuk 

mencari berbagai macam sumber informasi salah satunya yaitu 

mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait persepsi 

karyawan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), kedua 

informan yang diwawancarai juga tidak mengetahui tentang lembaga 

ini, tentunya hal ini menunjukkan masih kurangnya penyampaian 

informasi terkait Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga 
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mayoritas dari karyawan Bank Artha Graha tidak mengetahui tentang 

lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi ini. 

4.3.3. Persepsi Karyawan Terhadap Tempat Uji Kompetensi 

(TUK) 

Variabel yang ketiga adalah persepsi karyawan terhadap 

Tempat Uji Kompetensi (TUK), dengan variabel ini akan diketahui 

sejauh mana pengetahuan karyawan terhadap Tempat Uji Kompetensi 

(TUK), berikut merupakan tabel untuk persepsi karyawan terhadap 

Tempat Uji Kompetensi (TUK):  

Tabel 4.13. Persepsi dan Sumber Informasi Responden Terhadap Tempat Uji 

 Kompetensi (TUK) 

Pertanyaan Jawaban F % sumber informasi f % 

Apakah Anda 

mengetahui Tempat Uji 

Kompetensi (TUK) di 

Semarang, bila 

mengetahui, darimana 

sumber informasi yang 

Anda dapatkan? 

Mengetahui 0 0% 

Tidak dijawab 

0 0% 

Tidak 

Mengetahui 
13 100% 13 100% 

Total 13 100% Total 13 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 3). 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas didapatkan hasil bahwa sebesar 

100% responden sama sekali tidak ada yang mengetahui Tempat Uji 

Kompetensi (TUK) berada khususnya pada daerah Semarang, hal ini 

bisa saja terjadi karena penyebaran informasi mengenai TUK yang 

masih kurang luas sehingga masih banyak karyawan yang tidak tahu 

TUK khususnya di daerah Semarang. 

Berdasarkan wawancara dengan dua informan terkait persepsi 

karyawan terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK) kedua informan 

juga tidak mengetahui Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Semarang, 

padahal kedua informan ini tertarik untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi, tentunya dengan ketidaktahuan mereka mengenai Tempat 

Uji Kompetensi (TUK) ini dapat menghambat keikutsertaan para 
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informan maupun para responden yang tertarik untuk megikuti 

sertifikasi kompetensi dan tentunya ini juga dapat membuat 

antusiasme yang dimiliki oleh karyawan Bank Artha Graha untuk 

mengikuti sertifikasi kompetensi berkurang karena mereka tidak 

mengetahui dimana letak TUK khususnya di daerah Semarang. 

4.3.4. Persepsi Karyawan Terhadap Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) 

Pada variabel persepsi karyawan terhadap Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK). Dalam variabel persepsi karyawan 

terhadap Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) terdapat 2 

indikator sebagai berikut: 

1. Persepsi responden dan sumber informasi mengenai 

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 

2. Persepsi responden terkait tanggapan mengenai Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) menjadi sebuah 

keharusan dalam perusahaan. 

4.3.4.1. Persepsi Responden dan Sumber Informasi Mengenai 

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 

Persepsi karyawan terhadap Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) yang pertama adalah mengenai pernah atau tidak 

karyawan mendengar istilah GNIK dan sumber informasi yang 

didapatkan, berikut merupakan hasil yang dimuat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.14. Persepsi Responden dan Sumber Informasi Mengenai Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten(GNIK) 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi f % 

Apakah Anda pernah 

mendengar istilah Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) yang 

dicanangkan Bapak 

Presiden dan darimana 

Anda mendapatkan 

informasi tersebut? 

Pernah 6 46 

a) Berita TV 3 23 

b) Internet/Media 

Sosial (google / 

twitter) 

2 15 

c) Perusahaan (rekan 

kerja) 
1 8 

Tidak Pernah 7 54 Tidak dijawab  7 54 

Total 13 100 Total 13 100 
Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 4). 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh bahwa responden sebanyak 

54% tidak pernah mendengar istilah Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK). Responden yang pernah mendengar istilah GNIK 

mendapatkan informasi melalui berbagai macam sumber, dengan 

mayoritas sumber yang didapatkan berasal dari berita di televisi. 

Dilihat melalui jumlah responden yang mengetahui istilah GNIK ini 

mayoritas adalah berasal dari berita di televisi hal ini menunjukkan 

jika mereka lebih memilih mengetahui informasi – informasi terbaru 

melalui siaran di televisi.  

Berdasarkan hasil wawancara jawaban informan pertama tidak 

pernah mendengar istilah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK), sedangkan informan kedua mendukung jawaban pernah 

mendengar istilah tersebut melalui platform media sosial twitter. 

Melalui hasil wawancara tersebut didapatkan jawaban yang berbeda 

antara dua informan. 
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4.3.4.2. Persepsi Responden Terkait Tanggapan Mengenai Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Menjadi Sebuah 

Keharusan Dalam Perusahaan. 

Berikut ini merupakan Persepsi responden terkait persepsi 

responden terkait tanggapan mengenai Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) menjadi sebuah keharusan dalam perusahaan.: 

Tabel 4.15.  Persepsi Responden Terkait Tanggapan Mengenai Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Menjadi Sebuah 

Keharusan Dalam Perusahaan. 

Pertanyaan Alasan f % 

Apabila Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten 

menjadi sebuah keharusan 

bagi perusahaan ataupun 

karyawan, apa yang akan 

Anda lakukan? 

a. Mendukung dan 

mengikuti kebijakan 

perusahaan 

9 69 

b. Menyesuaikan diri 

dengan keahlian di bidang 

yang dikerjakan  

2 16 

c. Tidak dijawab 2 15 

Total 13 100 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 (Lampiran 4). 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden 

mengenai jika GNIK menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan 

ataupun karyawan terkait suatu posisi tertentu sebanyak 69% adalah 

untuk mengikuti aturan dan kebijakan  yang ada di perusahaan apabila 

GNIK menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan ataupun individu 

karyawan. 

Melalui hasil dari wawancara tanggapan baik informan kedua 

maupun responden bila Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK) menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan maupun karyawan, 

tanggapan yang diberikan oleh informan maupun responden sama - 

sama bersedia untuk mengikuti apapun kebijakan yang ada di 

perusahaan bila Gerakan Nasional Indonesia Kompeten menjadi 

sebuah keharusan, hal tersebut tentunya secara tidak langsung dapat 

membantu para pakar praktisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
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lembaga lainnya yang membangun gerakan ini untuk mencapai target 

SDM sebanyak 4000 praktisi MSDM untuk lebih berkompeten, GNIK 

(2018). 

4.4. Hasil Sintesa 

Berdasarkan hasil analisis dari empat variabel yaitu persepsi 

karyawan terhadap sertifikasi kompetensi, persepsi karyawan terhadap 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), persepsi karyawan terhadap 

Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan persepsi karyawan terhadap 

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), didapatkan sintesa 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Sintesa Empat Variabel 

NO KETERANGAN KESIMPULAN 

1 

Persepsi Karyawan 

Terhadap 

Sertifikasi 

Kompetensi 

Berdasarkan hasil dari tujuh indikator yang ada pada variabel 

persepsi karyawan terhadap sertifikasi kompetensi, didapatkan hasil 

bahwa 54% karyawan Bank Artha Graha tidak mengetahui 

sertifikasi kompetensi, tetapi mereka tahu jika sertifikasi kompetensi 

penting untuk dimiliki oleh karyawan dan tertarik untuk mengikuti 

kegiatan sertifikasi kompetensi, hanya saja dikarenakan di Bank 

Artha Graha yang masih belum memberlakukan sertifikasi 

kompetensi sebagai syarat penentu kriteria karyawan membuat 

mereka untuk menyarankan sertifikasi kompetensi kepada Bank 

Artha Graha agar memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan juga dengan sertifikasi 

kompetensi membantu karyawan untuk mengetahui tolak ukur skill  

dan pengetahuan yang ada di dalam diri karyawan. 

2 

Persepsi Karyawan 

Terhadap 

Lembaga 

Sertifikasi Profesi 

(LSP) 

Hasil dari variabel ini adalah 77% karyawan Bank Artha Graha tidak 

mengetahui lembaga – lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi 

kompetensi, ini dikarenakan di Bank Artha Graha yang belum 

melakukan sertifikasi kompetensi pada karyawan – karyawannya 

sehingga kurangnya antusias para karyawan untuk mencari tahu 

tentang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

3 

Persepsi Karyawan 

Terhadap Tempat 

Uji Kompetensi 

(TUK) 

Hasil variabel ini menunjukkan 100% karyawan Bank Artha Graha 

tidak mengetahui letak Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang 

merupakan tempat dimana sertifikasi kompetensi diselengggarakan. 

4 

Persepsi Karyawan 

Terhadap Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) 

Hasil dari variabel ini diperoleh bahwa 54% karyawan Bank Artha 

Graha tidak pernah mendengar istilah Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten (GNIK) karena istilah ini masih sangat baru sehingga 

karyawan merasa asing ketika mendengar istilah dari GNIK ini, akan 

tetapi para karyawan Bank Artha Graha akan mendukung dan 

mengikuti peraturan yang ada apabila suatu saat Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK) diberlakukan di Bank Artha Graha. 


