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I . PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan industri jasa. Saat ini
hampir seluruh bank menawarkan produk dan jasa
yang relatif serupa. Nasabah akan memilih sebuah
bank yang dapat memenuhi kebutuhan
keuangannya, dengan pertimbangan bank tersebut
memberikan kenyamanan dan keamanan.Nasabah
akan dengan mudah berpindah bank apabila
layanan sebuah bank dinilai tidak memuaskan.
Hal ini merupakan alasan, mengapa layanan
nasabah menjadi faktor yang sangat penting bagi
kinerja bank.Sebagai sebuah perusahaan besar,
BNI(Bank Negara Indonesia) senantiasa memberi
perhatian pada kualitas sumber daya manusia.
Manajemen
meyakini,
perusahaan
harus
menciptakan budaya kerja yang harmonis, efisien

2. PEMBAHASAN
SWOT adalah singkatan yang diambil dari
huruf depan kata Strength, Weakness,
Opportunity dan Threat, yg dalam bahasa
Indonesia mudahnya diartikan sebagi Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman.
Analisis SWOT merupakan salah satu metode
untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi
suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang
berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor
eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness,
Opportunities dan Threats. Metode ini paling
sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis
untuk mencari strategi yang akan dilakukan.
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dan dinamis. Untuk itu, pada tahun 2007
BNI(Bank Negara Indonesia)meluncurkan budaya
kerja baru yang dinamakan PRINSIP 46.
PRINSIP 46 merupakan akronim dari empat nilai,
yaitu profesionalisme, integritas, orientasi
pelanggan dan perbaikan tiada henti.
BNI
memandang pegawai sebagai aset perusahaan dan
senantiasa berupaya menciptakan lingkungan
kerja yang menarik dan kondusif. Berbagai
inisiatif dilakukan untuk menjaga kualitas SDM
BNI (Bank Negara Indonesia)agar sesuai dengan
kebutuhan bisnis, dengan cara yang efektif,
sekaligus menciptakan skema remunerasi yang
menarik bagi pegawai.Investasi di bidang SDM
akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan
mampu mengelola dan mengarahkan bank untuk
melakukan transformasi dalam mencapai misinya
di masa yang akan datang.

Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi
yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah.
Perencanaan strategis (strategic planner)
suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor
strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman) pada kondisi yang ada
saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi
atau popular disebut Analisis SWOT.
Dalam menganalisis data digunakan teknik
deskriptif kualitatif guna menjawab perumusan
permasalahan mengenai apa saja yang menjadi
kekuatan dan kelemahan yang ada pada objek
penelitian dan apa saja yang menjadi peluang dan
ancaman dari luar yang harus dihadapinya.
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Gambar 1. SWOT Analysis

SWOT adalah singkatan yang diambil dari huruf
depan kata Strength, Weakness, Opportunity dan
Threat, yg dalam bahasa Indonesia mudahnya
diartikan sebagi Kekuatan, Kelemahan, Peluang
dan Ancaman.
Analisis SWOT merupakan salah satu metode
untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi
suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang
berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor
eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness,
Opportunities dan Threats. Metode ini paling
sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis
untuk mencari strategi yang akan dilakukan.
Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi
yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah.
Perencanaan strategis (strategic planner)
suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor
strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman) pada kondisi yang ada
saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi
atau popular disebut Analisis SWOT.
Dalam menganalisis data digunakan teknik
deskriptif kualitatif guna menjawab perumusan
permasalahan mengenai apa saja yang menjadi
kekuatan dan kelemahan yang ada pada objek
penelitian dan apa saja yang menjadi peluang dan
ancaman dari luar yang harus dihadapinya.
Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:
•

•

•

Strengths (kekuatan)
merupakan kondisi kekuatan yang
terdapat dalam organisasi, proyek atau
konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang
dianalisis merupakan faktor yang
terdapat dalam tubuh organisasi, proyek
atau konsep bisnis itu sendiri.
Weakness (kelemahan)
merupakan kondisi kelemahan yang
terdapat dalam organisasi, proyek atau
konsep bisnis yang ada.Kelemahan yang
dianalisis merupakan faktor yang
terdapat dalam tubuh organisasi, proyek
atau konsep bisnis itu sendiri.
Opportunities (peluang)
merupakan kondisi peluang berkembang
di masa datang yang terjadi. Kondisi
yang terjadi merupakan peluang dari luar
organisasi, proyek atau konsep bisnis itu

•

sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan
pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
Threats (ancaman)
merupakan kondisi yang mengancam
dari
luar.
Ancaman
ini
dapat
mengganggu organisasi, proyek atau
konsep bisnis itu sendiri.

2.1 ManfaatAnalisaSWOT
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
organisasi
2.2 Jenis-Jenis Analisis SWOT
1. Model Kuantitatif
Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah
kondisi yang berpasangan antara S dan W, serta O
dan T. Kondisi berpasangan ini terjadi karena
diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu
ada kelemahan yang tersembunyi dan dari setiap
kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman
yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu
rumusan Strength (S), harus selalu memiliki satu
pasangan Weakness (W) dan setiap satu rumusan
Opportunity (O) harus memiliki satu pasangan
satu Threath (T).
Kemudian
setelah
masing-masing
komponen dirumuskan dan dipasangkan, langkah
selanjutnya adalah melakukan proses penilaian.
Penilaian dilakukan dengan cara memberikan
skor pada masing -masing subkomponen, dimana
satu
subkomponen
dibandingkan
dengan
subkomponen yang lain dalam komponen yang
sama atau mengikuti lajur vertikal. Subkomponen
yang lebih menentukan dalam jalannya
organisasi, diberikan skor yang lebih besar.
Standar penilaian dibuat berdasarkan kesepakatan
bersama untuk mengurangi kadar subyektifitas
penilaian.
2. Model Kualitatif
Urutan dalam membuat Analisa SWOT
kualitatif, tidak berbeda jauh dengan urut-urutan
model kuantitatif, perbedaan besar diantara
keduanya adalah pada saat pembuatan
subkomponen dari masing-masing komponen.
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Apabila
pada
model
kuantitatif
setiap
subkomponen S memiliki pasangan subkomponen
W, dan satu subkomponen O memiliki pasangan
satu subkomponen T, maka dalam model
kualitatif hal ini tidak terjadi. Selain itu,
Subkomponen pada masing-masing komponen
(S-W-O-T) adalah berdiri bebas dan tidak
memiliki hubungan satu sama lain. Ini berarti
model kualitatif tidak dapat dibuatkan Diagram
Cartesian, karena mungkin saja misalnya,
Subkomponen S ada sebanyak 10 buah,
sementara subkomponen W hanya 6 buah.
Sebagai alat analisa, analisis SWOT
berfungsi sebagai panduan pembuatan peta.
Ketika telah berhasil membuat peta, langkah tidak
boleh berhenti karena peta tidak menunjukkan
kemana harus pergi, tetapi peta dapat
menggambarkan banyak jalan yang dapat
ditempuh jika ingin mencapai tujuan tertentu.
Peta baru akan berguna jika tujuan telah
ditetapkan.
2.3 Sejarah Bank BNI 46
Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu
dikenal sebagai Bank Negara Indonesia,
merupakan bankpertama yang didirikan dan
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan
alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan
Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang
Republik Indonesia, pada malam menjelang
tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan
sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal
tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan
Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh
pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank
Nasional. Menyusul penunjukan De Javsche Bank
yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda
sebagai Bank Sentral pada tahun 1949,
Pemerintah membatasi peranan Bank Negara
Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank
sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan
sebagai bank pembangunan, dan kemudian
diberikan hak untuk bertindak sebagai bank
devisa, dengan akses langsung untuk transaksi
luar negeri.Sehubungan dengan penambahan
modal pada tahun 1955, status Bank Negara
Indonesia diubah menjadi bank komersial milik
pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan
yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha
nasional.Sejalan dengan keputusan penggunaan
tahun pendirian sebagai bagian dari identitas
perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946
resmi digunakan mulai akhir tahun 1968.
Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia
lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama
panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI'
- ditetapkan bersamaan dengan perubahaan
identitas perusahaan tahun 1988.Tahun 1992,
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status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT
Bank Negara Indonesia (Persero), sementara
keputusan untuk menjadi perusahaan publik
diwujudkan melalui penawaran saham perdana di
pasar modal pada tahun 1996.Kemampuan BNI
untuk beradaptasi terhadap perubahan dan
kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta
teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan
identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa
ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan
komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas
kinerja secara terus-menerus.Pada tahun 2004,
identitas perusahaan yang diperbaharui mulai
digunakan untuk menggambarkan prospek masa
depan yang lebih baik, setelah keberhasilan
mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank
BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun
pendirian - '46' - digunakan dalam logo
perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan
sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Berangkat
dari semangat perjuangan yang berakar pada
sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan
pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta
senantiasa menjadi kebanggaan negara.
2.3.1 Visi & Misi
1.Visi BNI
Menjadi Bank kebanggaan nasional
yang Unggul,Terkemuka dan Terdepan dalam
Layanan dan Kinerja
2.PernyataanVisi
Menjadi Bank kebanggaan nasional,
yang menawarkan layanan terbaik dengan harga
kompetitif kepada segmen pasar korporasi,
komersial dan consumer
3.Misi BNI
•

•
•
•
•

Memberikan layanan prima dan solusi
yang bernilai tambah kepada seluruh
nasabah, dan selaku mitra pillihan utama
(the bank choice)
Meningkatkan nilai investasi yang
unggul bagi investor.
Menciptakan kondisi terbaik sebagai
tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi.
Meningkatkan kepedulian dan tanggung
jawab terhadap lingkungan sosial.
Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan
dan tata kelola perusahaan yang baik.
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yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna
turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih
gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil
dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah
dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri
dan segar.Logo “46” dan “BNI” mencerminkan
tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan
penggunakan warna korporat baru memperkuat
identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI
melakukan diferensiasi di pasar perbankan
melalui identitas yang unik, segar dan modern.

4. Values
Kenyamanan dan Kepuasan
5 Filosofi Logo Baru
Identitas Baru BNI – Dasar Pembuatan
DesainIdentitas baru BNI merupakan hasil desain
ulang untuk menciptakan suatu identitas yang
tampak lebih segar, lebihmodern,dinamis,serta
nggambarkan posisi dan arah organisasi yang
baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand
baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata
“BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam
suatu bentuk logo baru BNI.
6

Budaya kerja BNI ”PRINSIP 46” merupakan
Tuntunan
Perilaku
InsanBNI,terdiridari:
1. 4 (Empat) Nilai Budaya Kerja
• Profesionalisme
• Integritas
• Orientasi pelanggan
• Perbaikan tiada henti

Huruf BNI (Bank Negara Indonesia)

Huruf “BNI” dibuat dalam warna
turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan,
otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang
lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus
untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan
unik.
7

2. 6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI
•

Simbol “46”

•
•

Angka46 merupakan simbolisasi tanggal
kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan
sebagai sebagai bank pertama di Indonesia.
Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara
diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk
menggambarkan BNI baru yang modern.

•
•
•

MeningkatkanKompetensi
dan
Memberikan Hasil Terbaik
Jujur, Tulus dan Ikhlas
Disiplin,Konsistendan
Bertanggungjawab
Memberikan Layanan Terbaik Melalui
Kemitraan yang Sinergis
SenantiasaMelakukan Penyempurnaan
Kreatif dan Inovatif

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki
Perilaku Utama yang merupakan acuan
bertindak bagi seluruh Insan BNI, 6 (enam)
Perilaku Utama Insan BNI adalah :

8 Palet Warna
Palet warna korporat telah didesain ulang,
namun tetap mempertahankan warna korporat

Tabel 1. Nilai Budaya Kerja BNI dan Perilakau Utrama Insan BNI
NILAI
BUDAYA KERJA BNI
Profesionalisme
(Professionalism)
Integritas
(Integrity)
Orientasi Pelanggan
(Customer Orientation)
Perbaikan Tiada Henti
(Continuous Improvement)

NILAI PERILAKU UTAMA
INSAN BNI

•
•
•
•
•
•

Meningkatkan
Kompetensi
Memberikan Hasil Terbaik

dan

Jujur, Tulus dan Ikhlas
Disiplin,
Konsisten
Bertanggungjawab

dan

Memberikan Layanan Terbaik Melalui
Kemitraan yang Sinergis
Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
Kreatif dan Inovatif
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3.

HASIL PEMBAHASAN

3.1

ANALISA SWOT BANK BNI 46

Analisa SWOT adalah suatu alat ukur
atau sebuah identifikasi faktor eksternal dan
internal yang mempengaruhi potensi bisnis dan
kompetensi perusahaan yang mempunyai
implikasi terhadap strategi perusahaan.dan setiap
perbankkan sangat untuk mengetahui dan
memilikinya.
1. STRENGTHS (kekuatan)
• BNI memandang pegawai sebagai
aset perusahaan dan senantiasa
berupaya menciptakan lingkungan
kerja yang menarik dan kondusif.
• Bank BNI46 merupakan bank
pertama di dirikan dan dimiliki oleh
pemerintah Indonesia.
• Program e-Learning BNI pada tahun
2007 mendapat penghargaan Best
OnlineLearning peringkat III kategori
perusahaan pada ajang e-Learning
Award 2007 yangdiselenggarakan
oleh Pustekkom Depdiknas dan
Majalah SWA. Sampai akhir tahun
2007,
• BNI telah memiliki konten eLearning (courseware) sebanyak 20
grup kursus.

2. WEAKNESS (kelemahan)
• untuk Bank BNI46
lokasi
operasioanlnya sangatlah terbatas dan
kurang strategis.
• gerai–gerai atm Bni 46 sangatlah
terbatas sehingga mengakibatkan
nasabah kesulitan dalam melakukan
transaksi keuangan.
• Dari segi pemasaran dan promosi
produk-produk baru BANK BNI46
sangatlah kurang. Sehingga banyak
nasabah yang kurang mengetahui.
• Pimpinan
cenderung
lebih
mementingkan pegawai yang berasal
dari perekrutan Bank BNI 46
3. OPPORTUNITIES (peluang atau
kesempatan)
BNI berupaya empertajam layanan
kepada nasabah dan menumbuhkan
produktivitas dengan menciptakan
tenaga kerjaberkualitas, mengemban
nilai-nilaiperusahaan, bekerja dengan
penuh keyakinan dan
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• Perbaikan
kualitas
service;
optimalisasi kapasitas dan kapabilitas
pelayanan akan terus selalu di
jalankan untuk meningkatkan kualitas
dan kualitas BNI46
• Selalu
melakukan
kerjasama
langsung maupun tidak langsung
dengan mitra bisnis yang ada seperti
dengan
perusahaan
lembaga
pendidikan atau peguruan tinggi,
seprti yang sudah di lakukan yaitu
melakukan kerja sama dengan
akademik-akademik BSI di berbagai
daerah, serta rumah sakit, dan
perusahaan astra
• Memberikan
dan
menawarkan
produk-produk inovatif dan bergengsi
sesuai dengan kebutuhan nasabah,
• Menciptakan sumber daya yang
profesional, berwawasan yang dapat
diandalkan untuk
menghadapi
tantangan di masa yang akan datang.
4. TREATHMENT (ancaman)
• Dalam Kondisi perbankkan di
Indonesia akan selalu senantiasa
berubah,dengan
pesat
sehingga
mengakibatkan manajemen Bank BNI
46 harus jeli,singgap dan tanggap
dalam menyiapkan dan menjalankan
strategi sehingga akan terus dapat
bertahan dan dapat bersaing secara
frofesional.
• Setiap keluahan dan ketidakpuasaan
yang berasal dari pelanggan,nasabah
maupun dari luar sangat penting
untuk di sikapi dan di berikan solusi
yang
terbaik,karena
nasabah
merupakan asset ke dua (2) terpenting
sesudah sdm di Bank BNI 46.
• Nasabah akan dengan mudah
berpindah bank apabila layanan
sebuah bank dinilai tidak memuaskan.
Hal ini merupakan alasan, mengapa
layanan nasabah menjadi faktor yang
sangat penting bagi kinerja bank.
• Bank-bank kompetitor yang semakin
gencar melakukan promosi dan
inovasi
pada
produk-produknya
menjadikan Bank BNI 46 juga harus
lebih cerdas menyikapi tantangan dari
para kompetitor tersebut.
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5.

dan tujuan sehingga menjadi program
kegiatan yang lebih operasional.

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
1.

2.

Dengan adanya peranan SWOT di dalam
BNI46
sangatlah
penting
untuk
mengetahui segala aspek yang ada di
dalam bni46 yang tujuan utamanya
untuk menjadikan bni46 agar selalu bisa
lebih berinovatif lagi sehingga dapat
bersaing dengan perusahaan lainnya
dengan demikian dapat terus lebih maju
dan selalu bertahan.
Analisis SWOT itu digunakan sebagai
dasar untuk menerjemahkan visi, misi,
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Sumber

5.2 SARAN
1.

2.

Sebaiknya bni46 harus selalu tetap
mempertahankan kualitas dan ciri
khasnya.
Analisis Swot adalah semata-mata
sebuah alat analisis yang ditujukan untuk
menggambarkan
situasi yang sedang
dihadapi atau yang akan datang dihadapi
oleh starbuks

www. Google.co.id
www. BNI46.co.id
www.Sejarah BNI46.co.id
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