
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Beradasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi untuk para 

karyawan dengan jabatan supervisor di bagian Bisnis Kredit Program yang ada di 

PT.BRI kantor wilayah Bandung. Maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan beberapa sara sebagai masukan kepada PT.BRI 

khususnya karyawan dengan jabatan supervisor di bagian Bisnis Kredit Program. 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisis data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara dan untuk menjawab 

identifikasi masalah yang penulis sajikan dalam bab 1, hal ini diperlukan untuk 

karyawan dalam bekerja sehari-hari maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.Berdasarkan hasil jawab responden pada pernyataan mengenai 

kompetensi manajerial, maka penulis menyimpulkan kebutuhan 

kompetensi manajerial yang dibutuhkan oleh responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 5.1 Kebutuhan Kompetensi Manajerial 

No 

Variabel 

Kompetensi 

Manajerial 

Dimensi 

Level Kebutuhan 

Kompetensi yang sering 

muncul 

1 Empati (IU) Memahami orang lain 1 

Memberi tugas target 

kerja dan RKA secara 

lugas 

 

2 
Mengarahkan 

atau memberikan 
Memberi pengarahan 3 

Memberi tugas target 

kerja dan RKA secara 



perintah (DIR) lugas 

 

3 
Berpikir analitis 

(AT) 

Tingkat kesulitan 

analisis 
2 

Analisa hubungan 

dari persoalan kredit 

 

4 
Mencari 

Informasi (INFO) 

Mendapatkan informasi 

yang tepat 
3 

Mampu mendapatkan 

akar dari suatu 

masalah kredit macet 

 

5 
Memimpin 

Kelompok (TL) 

Kekuatan peran 

kepimimpinan 
2 

Memberi tahu tim 

kerja tugas dan 

tanggung jawab yang 

harus dikerjakan 

 

6 Proaktif (INT) 

Dorongan dari dalam 

diri sendiri, besarnya 

usaha yang dilakukan 

berhubungan dengan 

pekerjaan 

3 

Mengerjakan 

pekerjaan diluar 

uraian tugas yang 

sudah diberikan 

dengan inisiatif 

sendiri 

 

7 
Mengembangkan 

orang lain (DEV) 

Intensitas arah 

pengembangan 
3 

Memberikan 

pelatihan 

 

8 

Membangun 

hubungan kerja 

(RB) 

Intensitas tindak untuk 

mempengaruhi orang 

lain 

2 

Membuat target kerja 

yang berhubungan 

dengan RKA 

 

9 
Semangat untuk 

berprestasi (ACH) 

Intesitas dan 

kelengkapan 
1 

Termotivasi untuk 

mengejar target divisi 



kredit bisnis program 

 

10 

Perhatian 

terhadap 

kejelasan tugas 

(ACH) 

Mengawasi dan 

memeriksa informasi 
3 

Selalu mengevaluasi 

kinerja unit dimana 

anda ditempatkan 

 

11 
Kerjasama 

kelompok (TW) 

Kesungguhan dalam 

mendorong kerja 

kelompok 

1 

Kooperatif sesama 

tim kerja 

 

12 
Fleksibilitas 

(FLX) 

Besarnya perubahan 

yang dilakukan untuk 

beradaptasi 

2 

Mampu beradaptasi 

terhadap perubahan 

RKA yang dibuat 

 

 

2. Setelah mengetahui hasil uji beda mann-whittney didapatkan delapan 

kompetensi yang memiliki perbedaan yaitu mengarahkan, berpikir analitis, 

memimpin kelompok, inisiatif, mengembangkan orang lain, semangat 

untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas dan kerjasama 

kelompok.Kemudian mengetahui adanya perbedaan dikompetensi itu 

antara kelompok superior dan kelompok average (rata-rata)maka harus jadi 

prioritas delapan kompetensi itu dalam mengadakan pelatihan untuk 

menyamai karyawan supervisor dengan kinerja superior agar pelatihan 

yang diberikan berisi dengan isi dan materi yang sesuai dengan kebutuhan 

secara efektif. Berdasarkan hasil jawaban responden pada pernyataan 

mengenai kompetensi manajerial dan setelah melakukan uji beda mann-

whitney, maka penulis menyimpulkan kebutuhan pelatihan untuk 

kompetensi manajerial yang dibutuhkan oleh responden adalah sebagai 

berikut : 

a.Pelatihan Mengenai Komunikasi untuk Kompetensi (TL,DEV) 

Pelatihan ini menerapkan dari pengertian komunikasi yang efektif 

pelatihan yang diberikan akan lebih tepat dan terarah menjadi lebih baik. 



Dan Pelatihan ini bertujuan agar kompetensi komunikasi para karyawan 

dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan jika kurang dapat dberi pelatihan 

dengan difokuskan untuk mengejar level yang butuhkan untuk memenuhi 

kompetensi yang sudah didapat.Semua itu untuk menjadikan kompetensi 

mengenai komunikasi menjadi efektif. 

b.Pelatihan Mengenai Kerjasama Kelompok (TeamWork) untuk 

Kompetensi (TW) 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kelompok agar 

lebih efektif. 

c.Pelatihan Mengenai Perencanaan dan Target untuk Kompetensi 

(CO, dan ACH) 

Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan 

pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju 

posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai 

pedoman perencanaan di masa depan. Pelatihan tentang perencanaan SDM 

sangatlah penting untuk mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah 

disepakati di PT.BRI. 

d.Pelatihan Mengenai Metode Pemecahan Masalah untuk Kompetensi 

(AT, INT) 

Pelatihan ini bertujuan untuk nantinya individu/karyawan dapat 

memecahkan suatu masalah yang terjadi secara efektif dan juga dapat 

meningkatkan kompetensi cara berpikir analitis dan dapat mencari 

informasi yang jelas untuk membantu memecahkan menyelesaikan 

masalah  

e.Pelatihan Mengenai Kepemimpinan untuk Kompetensi (DEV,TL, 

dan DIR) 

Pelatihan yang diberikan tidak boleh sembarangan diberikan karena akan 

berdampak pada orang banyak dan pelatihan ini juga bertujuan agar 

kompetensi karyawan di bidang mengembangkan orang lain dan 

mengarahkan serta memberikan perintah dapat terlaksana dengan baik dan 



tepat yang nantinya kinerja yang dihasilkan untuk pemimpin dan yang 

dipimpin juga dapat lebih baik dari sebelumnya. 

3. Hasil dari kompetensi teknis dapat disimpulkan presentase kebutuhan 

keterampilan dan pengetahuan jabatan supervisor bisnis kredit progam tiap 

item presentase paling banyak dapat dijadikan prioritas dalam mengadakan 

pelatihan tentang keterampilan dan pengetahuan, prioritas utama yang 

pertama adalah laporan keuangan dengan fokus dalam keterampilan 

pedoman standar akuntansi untuk isi dalam pelatihan nya. Yang kedua 

adalah pelatihan tentang pengetahuan perbankan dengan fokus dalam 

keterampilan aplikasi program ICT untuk isi dalam pelatihan nya. Dan 

yang ketiga adalah pelatihan tentang Public Relation dengan fokus 

keterampilan komunikasi verbal untuk isi dalam pelatihan nya. 

Untuk menghemat biaya maka harus dilakukan prioritas tidak semua 

kompetensi teknis dapat diberikan pelatihan karena mahal nya sebuah 

pelatihan maka diprioritaskan kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan 

untuk menunjang pekerjaan. 

 

5.2  Saran 

Setelah melakukan peneltian, pembahasan dan analisa pada PT.BRI di 

bagian Bisnis Kredit Program  dengan jabatan supervisor terlepas dari 

keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan memunyai implikasi 

yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari 

hasil penelitian ini yang mungkin dapa digunakan sebagai masukan bagi pihak 

PT.BRI kantor wilayah Bandung yaitu : 

1.Sebaiknya materi isi termasuk teori dan metode yang diberikan untuk 

mengadakan sebuah pelatihan agar lebih diperhatikan lagi, hal ini untuk 

memberikan pelatihan yang efektif dan tepat, dibutuhkan identifikasi kompetensi 

yang sesuai dengan keadaan dan kondisi jabatan dimana tempat bekerja, sehingga 

kelak jika kompetensi yang dibutuhkan sudah jelas dan tepat, itu bisa dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam memberikan isi pelatihan yang lebih efektif. 



2. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dalam bidang yang 

sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya perlu dkaji 

kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan 

yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini 

3. Bagi Organisasi, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan terutama yang berhubungan dengan 

pelaksaanaan pelatihan, hal ini meliputi kurang tepatnya pelatihan yang diadakan 

sehingga kompetensi karyawan yang seharusnya ditingkatkan atau dibutuhkan 

tidak tepat sasaran. Oleh karena itu sebaiknya organisasi membuat program 

pelatihan berdasarkan kompentensi manajerial jabatan agar nantinya pelatihan 

yang diadakan atau diberikan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan 

diadakan  pelatihan yaitu peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

 


