
1

PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP
KEMAMPUAN KARYAWAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG 16 ILIR PALEMBANG

Oleh:

Reni Anggraini

NIM 13180193

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Perbankan Syariah (A.Md)

Palembang

2016



2

KEMENTRIAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp.(0711)35334, Fax.(0711)354886, Website:http://febi.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH

Nama Mahasiswa : Reni Anggraini

Nim/ Program Studi : 13180193/ DIII Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Latar Belakang Pendidikan

Terhadap Kemampuan Karyawan Pada PT

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir

Palembang.

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqosyah Pada Tanggal, 31 Oktober 2016

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Tanggal Pembimbing Utama : Maya Panorama M.Si., Ph.D

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Sri Delasmi Jayanti, M.ACC.,AK.,CA

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Syamsiar Zahrani, M.A

t.t :

Tanggal Ketua : Mufti Fiandi, M.Ag

t.t :

Tanggal Sekretaris : DRA.Munjiati, M.Si

t.t :



3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reni Anggraini

Nim : 13180193

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap
Kemampuan Karyawan Pada PT Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini secara Keseluruhan adalah hasil
penelitian sendiri atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Palembang, November 2016

Peneliti

Reni Anggraini

13180193



4

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Huruf Konsonan

أ = a ز = z ق = q

ب = b س = s ك = k

ت = t ش = sy ل = l

ث = ś ص = sh م = m

ج = j ض = dh ن = n

ح = h ط = th و = w

خ = kh ظ = zh ه = h

د = d ع = ‘a ء = `

ذ = dz غ = gh ي = y

ر = r ف = f

B. Ta Marbuthah

1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh, dan

dammah, maka translitrasinya adalah /t/.
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2. Ta marbutha yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

translitrasinya

adalah /h/.
Contoh:

روضة اال طفال : Raudlah al-athfāl

املد ينة املنورة : Al-madinal al-munawwarah

C. Huruf  Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (اي) = iy

c. (او) = uw

3. Vokal Panjang

a. (---ا) = a

b. (---ي) = i

c. (---و) = u

D. Kata Sandang

Penulisan al qamariyah dan al syamsiyyah menggunakan al-:
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1. Al qamariyah “الحمد” ditulis al-

hamd

2. Al syamsiyah “النمل“ ditulis al-
naml

E. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = subħânahu wa ta‘âlâ

saw. = sall Allâh ‘alaih wa sallam

QS. = al-Qur`ân Surat

HR. = Hadis Riwayat

terj. = terjemah
F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman translitrasi ini
dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



7

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan

menggunakannya untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. MUSLIM)

Kupersembahkan kepada :

 Untuk Ayah, Ibu serta Ayukku tercinta yang selalu memberikan do”a,

semangat, materi dan petuah-petuah kepadaku.

 Seluruh Dosen dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan

 teman-teman kost

 Sahabat -sahabat terbaikku seperjuangan jurusan D3 perbankan syari’ah:

Nanda, Ranti, Nurjanah, Rika,leha,nur.h, serta teman-teman salam sukses.

 Organisasiku PAKIES

 Almamater Tercinta



8

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang

berjudul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kemampuan Karyawan

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang”. Salawat serta

salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan sesuai rencana,

maka sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih

kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D,  selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Ibu Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag, selaku Ketua  Program Studi  D3 Perbankan

Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ibu R.A Rita Wati, S.E., M.Si, selaku Sekertaris Program Studi D3 Perbankan

Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

5. Maya Panorama M.Si., Ph.D selaku pembimbing utama dalam penyelesaian

Tugas Akhir.



9

6. Sri Delasmi Jayanti, M.,ACC.,AK.,CA selaku pembimbing kedua dalam

penyelesaian Tugas Akhir.

7. Bapak Syawaludin selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan,

dukungan, nasihat-nasihat, dan motivasi selama ini.

8. Bapak Diki sebagai kepala cabang BSM, Bapak Fitra sebagai SDI BSM, mba

wenny, ka daus, mba winda, selaku karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang 16 Ilir Palembang dan semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan

satu per satu  telah memberikan izin riset dan membantu sehingga tugas akhir

ini bisa terselesaikan.

9. Keluarga besar penulis, terutama untuk kedua orang tua saya. Ayahanda

tercinta Zainudin dan Ibunda tercinta Surniyati, yang telah memberikan cinta

dan kasih sayang yang tak terhingga, serta semua dukungan dan doa dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Serta saudara kandung Nani Yusnaini, nenek

dan kakek, dan semua keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu yang

selalu memberikan doa-doa terbaik untukku serta batuan yag tidak bisa diukur

dengan materi.

10.Sahabat-sahabat ku, Lia, Astari, Yeti, Reni Liyanti, Sutri, Ulul, Cece Nur,

Leha, Lingga, Windi, Fikri Dan Toha Serta Rekan DPS5 (2013) yang tidak

bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, informasi,

motivasi, dan do’a selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.

11.Teman-teman adik-adik organisasi PAKIES.

12.Alamamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Diploma III

Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



10

13.Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan saru persatu terima kasih atas

do’a, bantuan, saran atau bimbingannya serta semangat dari berbagai pihak.

Akhirnya peneliti memohon kepada Allah  SWT, semoga penulisan Tugas

Akhir ini dan segala bantuan dari semua pihak dapat menjadi amal shaleh dan

bermanfaat bagi peneliti pribadi dan pembaca sekalian.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, November 2016

Peneliti

RENI ANGGRAINI

NIM 13180193



11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN................................................ iii

TRANSLITER BAHASA ARAB. .............................................................. iv

MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................................. viii

DAFTAR ISI ............................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 5

D. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 5

E. Metode Penarikan Sampel .................................................................. 6

F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 7

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Latar belakang pendidikan .................................................................. 8

1. Jenjang pendidikan. ............................................................................ 9

2. Spesifikasi / jurusan keilmuan. ........................................................... 10

B. Kemampuan Karyawan. ....................................................................... 13

C. Penelitian terdahulu.............................................................................. 15

D. Kerangka berfikir. ................................................................................ 20



12

BAB III METODE PENELITIAN
A. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 22

B. Jenis dan Sumber Data ......................................................................... 23

C. Populasi dan Sampel Penelitian ........................................................... 24

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 25

E. Variabel – Variabel Penelitian .............................................................. 26

F. Instrumen Penelitian............................................................................. 28

G. Teknik Analisis Data ........................................................................... 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum objek penelitian ...................................................... 33

1. Sejarah Berdiri Bank ......................................................................... 33

2. Visi Dan Misi...................................................................................... 33

3. Jumlah Pegawai. ................................................................................. 36

4. Karakteristik Responden..................................................................... 38

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank Bsm Kc 16 Ilir Palembang ........ 41

C. Hasil penelitian..................................................................................... 45

D. Pembahasan.......................................................................................... 63

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 64

B. Saran ................................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................................................... 69

LAMPIRAN ................................................................................................ 70



13

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian. .................................................... 29

Tabel 4.1 Jumlah Karyawan Yang Mengisi Angket ..................................... 36

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden ............................................................. 38

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden..................................................... 39

Tabel 4.4 Spesifikasi Jurusan Responden ..................................................... 40

Tabel 4.5 Masa Kerja Responden.................................................................. 41

Tabel 4.6 Usia Responden............................................................................. 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran ..................................................... 20

Gambar 4.1 Deskripsi Data Penelitian ......................................................... 45

Gambar 4.2 Frequency Tabel Kemampuan Karyawan ................................ 48

Gambar 4.3 Frequency Tabel latar belakang pendidikan ............................ 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.................................................................. 70

Lampiran 2 Perhitungan Analisis Deskriptif................................................. 74

Lampiran 3 Data Responden Sesuai Latar Belakang .................................. 75



14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah jangka panjang

yang harus dilakukan oleh setiap negara. Di mana sangat diharapkan

terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat

merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Faktor

penunjang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya

dari sektor perbankan syariah. Perbankan syariah ini merupakan salah satu

kekuatan yang mampu menciptakan perkembangan perekonomian Indonesia

karena perbankan syariah mampu menjaga kestabilan dalam krisis global

yang melanda dunia.1

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-

undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan

bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah “menyediakan pembiayaan dan

atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.2 Prinsip utama

operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang

bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus

1 Deks Informasi “Ekonomi Indonesia 2012 Tetap Kuat Di Tengah Ketidakpastian
Global” Dalam Http://Finance.Detik.Com./Read/2013/05/06112213/2238807/4/Bps-Ekonomi-
Indonesia- Tumbuh-602-Di-Triwulan-I-2013, Di Akses Pada 25 Maret 2014

2 Totok Budianto “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Jakarta: Salemba Empat)
hal.152
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memperhatikan perintah dan larangan Al-Quran sunnah Rasul Muhammad

SAW.3

Pertumbuhan industri keuangan syariah yang sangat pesat ternyata

belum diimbangi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai,

pada praktek atau transaksi keuangan syariah di lapangan sering kali berbeda.

Hal ini disebabkan lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini

sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan pengalaman di bidang perbankan

kurang memadai.4

Kualitas SDM sebuah organisasi merupakan salah satu faktor utama

baik atau buruknya organisasi termasuk di dalamnya perbankan syariah. Jika

SDM lemah, maka perkembangan organisasi dapat terhambat dan

produktivitasnya menjadi terbatas sehingga organisasi tidak mampu bersaing

dengan baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Organisasi dalam

konteks ini adalah perbankan syariah harus menempuh berbagai cara untuk

mendapatkan SDM yang memiliki kualitas tinggi, etos kerja produkif,

keterampilan dan kreativitas, profesionalisme, disiplin, serta mampu

menguasai dan mengembangkan teknologi.

Permasalahannya tidak mudah mencari SDM syariah yang profesional,

karena pada umumnya SDM yang berkerja pada bank syariah berlatar

belakang pendidikan non syariah, untuk itu perbankan syariah perlu

meningkatkan kualitas SDM di samping peningkatan kualitas lainnya seperti

3 Totok Budianto “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Jakarta: Salemba Empat)
Hal.153

4 Muhammad Syafi’i Antonio,”Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek” (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), Hal. 226
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produk dan jasa perbankan. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 60 sampai 80

ribu tenaga kerja yang bergerak di lembaga keuangan syariah lima tahun ke

depan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan

industrinya. Ironisnya, baru sekitar 25 sampai 30-an universitas yang

membuka kajian ekonomi Islam dan hanya mampu menghasilkan sekitar

1000-an orang setiap tahunnya.5

Fakta lainnya yang bekerja di industri keuangan syariah masih

didominasi yang berlatar belakang tidak syariah (90%) yang dibekali

pelatihan singkat perbankan syariah. Hanya sekitar 10% yang berlatar

belakang syariah.6 Fakta ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas

“kesyariahan” industri yang ada.

Konsep sistem pendidikan dan pelatihan terpadu perlu mendapat

prioritas pengembangannya, dengan beberapa kondisi yang ada terutama

dalam konteks pengembangan SDM dan pembangunan ekonomi nasional.

Kebutuhan yang sangat terasa, misalnya pengembangan sumber daya

manusia, yang pada gilirannya dibutuhkan tenaga profesional yang mandiri

dan beretos kerja tinggi dan produktif.7

BSM Syariah merupakan salah satu bank yang sedang berkembang serta

selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang akan

diberikan kepada nasabahnya. Keunggulan yang diberikan oleh Bank BSM

5 Euis Amalia Dalam “Jurnal Ekonomi Islam: Potret Pendidikan Ekonomi Islam Di
Indonesia” Http://Jurnalekis.Blogspot.Com/2012/07/Potret-Pendidikan-Ekonomi-Islam-
Di.Html?M=1, Diakses Tanggal 24 Juni 2014

6 Ibid.
7 Oemar Hamalik “Pengembangan Sumber Daya Manusia; Manajemen Pelatihan

Ketenagakerjaan; Pendekatan Terpadu”(Jakarta: Bumi Aksara, 2001) Hal.1
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Syariah ini tidak saja terlihat dari produk dan hadiah yang ditawarkan kepada

nasabah, namun juga meliputi mutu dan kualitas pegawainya sebagai orang

yang bertugas melayani setiap nasabah yang datang ke BSM dengan

profesional dan amanah.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan BSM berbeda-beda,

baik lulusan ekonomi syariah maupun yang lain. Karyawan yang berasal dari

jurusan ekonomi baik itu konvensional maupun syariah tidak selalu dianggap

lebih produktif dibanding dengan jurusan di bidang ilmu pengetahuan

lainnya.8

Terlihat juga bahwa sebagian karyawan BSM Kantor Cabang 16 ilir

Palembang juga tidak memiliki banyak pengalaman. Salah satu karyawan

menyatakan bahwa mereka bekerja di bank ini masih di bawah 5 tahun

sehingga masih butuh pelatihan maupun motivasi untuk lebih meningkatkan

kualitas karyawan. Selain itu juga banyak dari karyawan yang masih baru

sehingga mereka hanya sebatas menguasai teori yang diperoleh di bangku

pendidikan. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul

penelitian “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kemampuan

Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir

Palembang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka

dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

8 Sumber: Www. BSM Syariah. Co.Id.
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1. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kemampuan

karyawan?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BSM KC 16 Ilir Palembang

dalam meningkatkan profesional kemampuan karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap

kemampuan karyawan pada BSM KC 16 Ilir Palembang.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BSM KC 16 Ilir Palembang

dalam meningkatkan profesional kemampuan karyawan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau

kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun

pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang manajemen

sumber daya manusia khususnya kemampuan karyawan yang dipengaruhi

oleh latar belakang pendidikan karyawan perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam

penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang
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manajemen sumber daya manusia insani khususnya pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan karyawan. Di samping itu untuk

meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu

pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen

sumber daya manusia khususnya mengenai kemampuan karyawan.

E. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat orang dapat

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.9

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini

terdapat teknik penarikan sampel yang digunakan. Teknik penarikan adalah

cara peneliti mengambil sampel atau contoh representatif dari populasi yang

tersedia.10 Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik

populasi sampling. Teknik populasi sampling ini di mana seluruh populasi

menjadi sampelnya.

9 Juliansyah Noor “Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”
(Kencana: Prenadamedia Group 2012) hal. 148

10 Anwar Sanusi “Metode Penelitian Bisnis” (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Cet 3 hal
88
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F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, materinya sebagaian besar berupa uraian terdiri dari

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang

digunakan untuk penelitian, terdiri dari kerangka teori masing-

masing variabel, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III Gambaran Objek Penelitian, terdiri dari sejarah lembaga, visi/misi

dan struktur organisasi serta lokasi penelitian.

BAB IV Pembahasan, hasil penelitian dari jawaban pada rumusan masalah

dan pembahasan hasil penelitian berupa data deskriptif yang

disesuaikan dengan teknik analisa yang digunakan.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil

pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-

lampiran dan riwayat hidup peneliti.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Latar Belakang Pedidikan

Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi

yang telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang

memiliki latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat  prestasinya

pada seleksi tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain hasil seleksi

dapat memperkuat dan meyakinkan manajer SDM untuk menempatkan orang

yang bersangkutan pada tempat yang tepat. Di samping itu, latar belakang

pendidikan dengan prestasi akademis  yang  diraihnya  dapat  menjadi  acuan

pemberian  beban  kerja  dan tanggung jawab dalam melaksanakan

pekerjaan.11 Prestasi akademik yang telah dicapai  oleh  tenaga  kerja selama

mengikuti jenjang pendidikan harus mendapatkan  pertimbangan  dalam

penempatan, di mana tenaga kerja seharusnya melaksanakan tugas dan

pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi

akademis yang menjadi pertimbangan bukan saja prestasi pada jenjang

pendidikan terakhir, tetapi lebih dari itu dengan melihat perkembangan

prestasi akademis sebelumnya.12

Pendidikan adalah investasi jangka panjang, sebagai sebuah investasi

pendidikan merupakan komoditi dalam pandangan ekonomi. Hal ini

menempatkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian

11 Rio Tanjung “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Intensif  Terhadap Kinerja
Karyawan” (PT. Garuda Plaza Hotel Medan). Hal. 8

12 Ibid.
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yang dihasilkan dan dimiliki oleh individu-individu dapat diukur dari sisi

nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu,

melalui jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang

dimiliki dan latar belakang pendidikan yang dijalani.13

Industri pendidikan mempekerjakan banyak sekali tenaga-tenaga kerja

yang cakap yang memiliki berbagai keahlian. Mereka bekerja menghadapi

berbagai kelompok belajar yang berbeda-beda kebutuhan dan tingkatan

pengetahuannya. Industri pendidikan mempekerjakan tenaga kerja terampil

yang cakap dalam berbagai disiplin ilmu supaya dapat memberi layanan jasa

yang memuaskan kebutuhan konsumen yang dilayaninya, pekerjaan mereka

terbagi ke dalam kelompok belajar.14

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian

antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang

pendidikan.15 Dan sekaligus keduanya merupakan indikator dari penelitian ini.

1. Jenjang Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun

2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai

13 Dadang  Suhardan, Dkk “ Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan” Alfabeta, Bandung.
Hal 4

14 Ibid. Hal 10
15 Rio Tanjung,“Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Insentif Terhadap Kinerja

Karyawan “ PT Garuda Plaza Hotel Medan . Hal. 8



23

dan kemampuan yang dikembangkan.16 Jenjang pendidikan formal terdiri

dari:

a. Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan)

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang

pendidikan menengah.

b. Pendidikan atas, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan

menengah.

c. Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan atas

yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 17

2. Spesifikasi/ Jurusan Keilmuan

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih

dahulu perusahaan menganalisis kesesuaian jurusan pendidikan karyawan

tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai

dengan kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan

dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.

Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil

seleksi yang telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM

yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat

prestasinya pada seleksi tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata

lain hasil seleksi dapat memperkuat dan meyakinkan manajemen sumber

daya manusia untuk menempatkan orang yang bersangkutan pada tempat

16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 “Tentang Sistem Pendidikan Nasional”
(Semarang: Aneka Ilmu, 2003), Hal. 3

17 Ibid.
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yang tepat. Di samping itu, latar belakang pendidikan dengan prestasi

akademis  yang  diraihnya  dapat  menjadi  acuan  pemberian  beban  kerja

dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Prestasi akademik

yang telah dicapai  oleh  tenaga  kerja selama mengikuti jenjang

pendidikan harus mendapatkan  pertimbangan  dalam penempatan, di

mana tenaga kerja seharusnya melaksanakan tugas dan pekerjaan serta

mengemban wewenang dan tanggung jawab.18

Industri pendidikan menyedot tenaga kerja cakap dari tenaga ahli

profesional yang banyak yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan

pendidikan. Tenaga kerja pada industri pendidikan memiliki

karakteristik.19

1. Sangat  mudah mengakomodasi perubahan-perubahan.

2. Memiliki bakat yang beragam.

3. Memiliki kemampuan mengembangkan diri dan memelihara lembaga

dalam perspektif yang lebih luas.

4. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam tim.

5. Tidak pernah puas dan selalu ingin perbaikan.

6. Memiliki kemampuan untuk menghargai dan bekerja dengan

pemerintah

Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat

vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan kualitas orang-orang

18 Rio Tanjung “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Intensif Kinerja Karyawan" (PT.
Graham Hotel Plaza Media 2011). Hal.8

19 Dadang  Suhardan, Dkk “ Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan” (Alfabeta,
Bandung). Hal 4
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yang bekerja di dalamnya. Tanggung jawab pengadaan tenaga kerja yang

berkualitas tersebut merupakan tanggung jawab banyak pihak, perlu

strategi khusus dalam rekrutmen dan sistem seleksi untuk mendapatkan

SDM yang unggul.20

Sumber daya manusia dapat dilihat dari empat dimensi hubungan,

yakni: hubungan dengan sesamanya, atau hubungan dengan dirinya

sendiri, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan lingkungan dan

hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan karakteristik

kualitas SDM mencakup delapan aspek: kesehatan, ekonomi,

pendidikan, keagamaan, mental psikologi, sosial budaya, lingkungan

alamiyah, ketahanan dan keamanan.21

Investasi pendidikan adalah investasi manusia, investasi yang dapat

menjadikan manusia lebih berdaya, lebih banyak memiliki kemampuan

untuk berkarya, lebih mampu dalam memecahkan segala kesulitan

hidup. Dan jalan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.

Pendidikan memberi keuntungan ganda, yaitu meningkatkan nilai harga

diri dan kemampuan produktivitas yang lebih besar.22

Investasi sumber daya manusia menjadikan seseorang mempunyai

kebebasan memilih keahlian jenis pekerjaan yang akan dijalaninya.

Seseorang menjadi profesional bila telah memperoleh pendidikan dan

20 Veithzal Rivai Zainal Dkk“Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan:Dari Teori Ke Praktek” (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2014). Hal 117

21 Oemar Malik “Pengembangan Sumber Daya Manusia;Manajemen Pelatihan
Ketenagakerjaan” (Bumi Aksara, Jakarta 2001).  Hal 1

22 Dadang Suhardan “Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan”. (Alfabeta, Bandung
2012). Hal 2
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pelatihan yang memadai. Keahlian profesional inilah yang menjadikan

andalan seseorang untuk memilih karir pekerjaan dalam meningkatkan

kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.23

Pendidikan sebagai sebuah investasi diharapkan menghasilkan

banyak manfaat di antaranya melahirkan manusia yang:24

1. Beriman dan bertaqwa.

2. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Tenaga terampil dalam semua bidang dan tingkatan pekerjaan dunia

industri dan jasa.

4. Manusia yang dapat memelihara dan mengembangkan budaya

bangsa.

5. Pekerja keras, disiplin dan profesional.

6. Manusia penggerak perubahan masyarakat dengan berbagai

kreativitas dan inovasinya.

B. Kemampuan Karyawan

Karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa

untuk memenuhi masyarakat.

Karyawan diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64

tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi

23 Ibid. hal 2
24 Ibid
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barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka

mau berpartisipasi dalam aktivitas kerja.25

Tenaga kerja (ketenaga kerjaan) adalah sumber daya manusia yang

memiliki potensi, kemampuan, yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi

dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan,

sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.26

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi sangat

menunjang tercapainya visi dan misi organisasi untuk segera maju dan

berkembang pesat, guna mengantisipasi kompetisi global. Kemampuan yang

dimiliki seseorang dan membuatnya berbeda dengan yang mempunyai

kemampuan rata-rata atau biasa saja. Kemampuan (ability) sebagai

“karakteristik individual seperti keahlian/intelegensi, tingkat pengetahuan,

dapat diandalkan, yang semuanya merupakan kekuatan potensial yang dimiliki

seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu dan sifatnya relatif stabil”.

Kemampuan karyawan sebagai “kapasitas individu untuk mengerjakan

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan”. Berdasarkan pendapat di atas dapat

disimpulkan bahwa kemampuan secara umum merujuk pada kekuatan

potensial untuk melakukan aktivitas tertentu, dan bersifat stabil (bertahan

dalam diri seseorang), yang dapat dilihat dari keahlian/intelegensi, tingkat

pengetahuan dan dapat diandalkan.27

25 Tri Heru “ Manajemen Sumber Daya Manusia” Yogyakarta, Hal. 64
26 Dr.Oemar Malik “Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia;Manajemen

Pelatihan Ketenaga Kerjaan; Pendekatan Terpadu” (Jakarta: Bumi Aksara,2001) Hal.7
27 Ibid.
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Dalam menghasilkan kinerja karyawan, motivasi mempunyai kaitan

dengan tingkat kemampuan dari karyawan yang diperlukan dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan masih ada suatu tingkat kemampuan yang belum digunakan secara

maksimal oleh karyawan sehingga penting bagi pihak pimpinan badan usaha

untuk mengkaitkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut dengan

motivasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Kemampuan tersebut merupakan kapasitas seseorang di dalam

mengerjakan berbagai macam tugas dalam pekerjaannya. Dengan kemampuan

yang ada diharapkan kegiatan karyawan tidak akan menyimpang jauh dari

kegiatan badan usaha, sehingga bukan merupakan hal yang aneh apabila badan

usaha memberi harapan pada karyawannya agar tujuan karyawan dan badan

usaha dapat tercapai.28

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Ayuk Wahdafiani Adibah dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

terhadap etos kerja karyawan Bank BNI Syariah kantor cabang Kediri.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel

dependen (Y). Pada skripsi Ayuk Wahdafiani variabel dependen (Y) adalah

etos kerja terfokus pada karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan variabel (Y) adalah kemampuan

28 Veithzal Rivai Zainal, Dkk “ Manajemen Sumber Daya Manusia” (PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta). Hal. 105
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karyawan, penelitian hanya terfokus pada karyawan saja pada BSM Kantor

Cabang Palembang.

Selanjutnya penelitian yang dijadikan landasan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Supratmi, dengan tujuan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh tingkat kompetisi dan pengalaman kerja terhadap etos kerja

pada guru sertifikasi di SMA Negeri 14 Semarang. Teknik pengambilan

sampel dilakukan secara sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

Pengumpulan data dengan metode angket/kuisioner, dokumentasi dan

wawancara sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil yang

didapat dari penelitian ini yaitu bahwa secara parsial maupun secara simultan

tingkat kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan

terhadap etos kerja, di mana pengaruh yang paling dominan diberikan oleh

variabel tingkat kompetensi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel

independen (X1). Pada penelitian yang saya teliti variabel independen (X)

adalah latar belakang pendidikan dan tidak terfokus pada profesi guru

melainkan karyawan BSM Kantor Cabang Palembang.

Ratih Widi Lestari juga melakukan penelitian dengan bertujuan untuk

mengetahui pengaruh upah, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap

produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten

Pati. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu seluruh

populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dengan metode

angket/kuisioner, dokumentasi dan wawancara sedangkan analisis data
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menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut, ada

pengaruh positif upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap

di Kecamatan Pati Kabupaten Pati ditunjukkan dari hasil thitung sebesar 1,0306

dengan probabilitas sebesar 0,3065. Nilai thitung variabel upah kurang dari tabel

(1,0306 < 1,667) dan tidak signifikan pada taraf 5%. Tingkat pendidikan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja

diketahui thitung sebesar 6,1749 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukkan

oleh probabilitas sebesar 0,000. Variabel teknologi merupakan penjelas yang

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja diketahui thitung sebesar 52,7167

dan signifikan pada taraf 5%.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya

lakukan adalah terletak pada jumlah variabel. Pada penelitian ini hanya

Ratih Widi Lestari, Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan dan Teknologi

terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kecap di Kecamatan Pati

Kabupaten Pati, menggunakan dua variabel independen (latar belakang

pendidikan dan pengalaman kerja) dan etos kerja sebagai variabel dependen.

Selain itu, penelitian ini terbatas pada karyawan BSM Kantor Cabang

Palembang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dengan tujuan

mengetahui Analisis Terhadap Etos Kerja Karyawan Yang Berbasis

Pendidikan Non Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

Sistem pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara, dokumentasi dan

teknik analisis data.
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Devi Aprilia dengan tujuan

membahas tentang Dampak Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan

Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Palembang

Jakabaring. Penelitian ini menggunakan data kualitatif data berbentuk kata-

kata, gambar, dan sedikit angka yang dianalisis dalam terminology respon

individual, teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi pasif,

wawancara.

Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang pelatihan karyawan,

sedangkan penelitian saya mengacu pada karyawan Bank itu sendiri.

No Peneliti Judul Penelitian Hasil

1 Ayuk

Wahdanfiani

Adibah

Pengaruh latar belakang
pendidikan dan pengalaman
kerja terhadap etos kerja
karyawan Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Kediri

Penelitian ini
adalah pembahasan
pada variabel
dependen (Y).
Pada skripsi Ayu
Wahdafiani
variabel dependen
(Y) adalah etos
kerja terfokus pada
karyawan Bank
BNI Syariah
Kantor Cabang
Kediri dan
memiliki pengaruh
positif dan negatif
secara signifikan.

2 Supratmi Pengaruh tingkat kompetisi
dan pengalaman kerja
tehadap etos kerja pada guru
sertifikasi

Secara parsial
maupun secara
simultan tingkat
kompetensi dan
pengalaman kerja
berpengaruh secara
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signifikan terhadap
etos kerja, di mana
pengaruh yang
paling dominan
diberikan oleh
variabel tingkat
kompetensi.

3 Ratih Widi
Lestari

Pengaruh upah, tingkat
pendidikan dan teknologi
terhadap produktivitas tenaga
kerja pada industri kecap di
Kecamatan Pati Kabupaten
Pati.

Pengaruh positif
upah terhadap
produktivitas
tenaga kerja pada
industri kecap di
Kecamatan Pati
Kabupaten Pati
ditunjukkan

4 Ernawati

(2015)

Analisis terhadap etos kerja
karyawan yang berbasis
pendidikan non syariah pada
bank BNI Syariah

Meningkatnya
kinerja karyawan
karena program
yang dibuat
dilakukan secara
berkala melalui
pelatihan yang
berhubungan
dengan bidangnya,
pengarahan kerja
dan pertukaran
tugas.

5 Devi Aprilia

(2015)

Dampak Pendidikan Dan
Pelatihan Dalam
Meningkatkan Kinerja
Karyawan Pada PT. Bank
Syariah Mandiri Kcp
Palembang Jakabaring

Yaitu
meningkatnya
keterampilan dan
keahlian karyawan
juga memberikan
rasa tanggung
jawab kepada
karyawan sehingga
pekerjaan yang
ditugaskan kepada
karyawan dapat
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diselesaikan sesuai
dengan yang
diharapkan oleh
perusahaan serta
dapat mengurangi
resiko kesalahan
saat bekerja.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting.29 Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam

memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada

pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka

pemikiran yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Sumber: ringkasan landasan teori

29 Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta,
2011), hal. 60

Latar Belakang
Pendidikan (X)

1. Jenjang Pendidikan
2. Spesifikasi/

Kesesuaian Jurusan

Kemampuan Karyawan (Y)

1. Keahlian/ intelegensi
2. Tingkat pengetahuan
3. Dapat diandalkan
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Keterangan:

1. Variabel terkait (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau

sebagai akibat adanya variabel bebas. Variabel terkait dalam hal ini adalah

kemampuan karyawan yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai

(Y).

2. Variabel bebas (variabel independent) yaitu variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab timbulnya variabel terkait. Variabel bebas dalam hal ini adalah

latar belakang pendidikan (X)



35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Devinisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan bagian yang mendefinisikan

sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi

(indikator) dari suatu konsep atau variabel.30 Definisi operasional variabel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pendidikan

Definisi operasional latar belakang pendidikan merupakan komoditi

dalam pandangan ekonomi. Hal ini menempatkan bahwa penguasaan

pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dan dimiliki oleh

individu-individu dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, melalui jenis pekerjaan yang

bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki dan latar

belakang pendidikan yang dijalani.31

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi dan sekaligus

keduanya merupakan indikator dari penelitian ini yaitu:

a. Jenjang pendidikan.

b. Kesesuaian jurusan.

30 Juliansyah Noor ”Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah”
(Kencana: Predanamedia Group, 2011) Hal.94

31 Ibid.
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2. Kemampuan Karyawan

Definisi operasional variabel kemampuan karyawan, kemampuan

karyawan sebagai “kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas

dalam suatu pekerjaan”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa kemampuan secara umum merujuk pada kekuatan potensial untuk

melakukan aktivitas tertentu, dan bersifat stabil (bertahan dalam diri

seseorang), yang dapat dilihat:32

a. Keahlian/intelegensi.

b. Tingkat pengetahuan.

c. Dapat diandalkan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan

metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar

variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya instrumen penelitian) sehingga

data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur

statistik.33

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan

untuk tujuan tertentu.34 Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Data primer

32 Dr. Oemar Malik “Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen
Pelatihan Ketenaga Kerjaan; Pendekatan Terpadu” (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) Hal. 7

33 M.Iqbal Hasan “Pokok-Pokok Materi Metodelogi Dan Aplikasinya”(Jakarta:
Ghalianesia,2002) cet.1, hal.58

34 Imoh Pabundu Tika “Metode Riset Bisnis” (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006) hal.57
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Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau

alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi

yang dicari. Data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari

wawancara, kuisioner (angket), inventori dan daftar isian.35 Kuisioner

dalam penelitian ini berisikan daftar pertanyaan yang tersusun berdasarkan

teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan latar belakang

pendidikan dan kemampuan karyawan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang sebagai pelengkap dari data

primer yang merupakan data pokok. Data sekunder diperoleh secara tidak

langsung dari dakumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.

Sedangkan sampel adalah bagian yang menjadi objek yang sesungguhnya dari

penelitian tersebut.36 Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.37

35Azwar, Saifuddin.1998”Metodelogi Penelitian”( Yogyakarta:Pustaka Pelajar) Hal.91
36 Soeratno Dan Arsyad, Lincolin. 2008”Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan

Bisnis”( Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn) Hal. 99
37 Sugiyono. 2014. “Metode Penelitian Manajemen” (Bandung : Alfabeta)  Hal.363
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Oleh karena itu peneliti mengambil populasi untuk penelitian ini pada

Seluruh Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang

yaitu karyawan tetap sejumlah 40 orang. Pengambilan sampel dilakukan

dengan cara sampling jenuh. Total sampling atau sampel jenuh (sampling

jenuh) adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika

populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, pengumpulan data adalah prosedur yang

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu

dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan

pengamatan.38 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Angket

Memberikan daftar pertanyaan kepada para karyawan BSM untuk

mengetahui tanggapan maupun jawaban yang berkaitan dengan penelitian

ini secara objektif, daftar pertanyaan ini disebut juga angket. Angket

adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan

dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.39

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

38Sugiyono. 2014 “Metode Penelitian Manajemen” (Bandung : Alfabeta). Hal.60
39 Azwar Saifuddin.1998 “ Metodelogi Penelitian” ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Hal.98
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c. Teknik Kepustakaan

Pengumpulan teori yang berhubungan dengan pembahasan penulisan

ini dengan mempelajari dan mengutip teori dari berbagai buku dan

literatur yang terdapat diperpustakaan maupun hasil penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan penulisan ini.

d. Dokumentasi

Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

dari dokumen dari berbagai aspek yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang pengaruh latar belakang

pendidikan terhadap kemampuan karyawan pada PT. Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang.

E. Variabel-Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara

teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang yang lain atau dengan

satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut

dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.

Dilihat dari bentuk hubungan klausa yaitu sebab akibat, maka variabel

tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu variabel bebas (X) dan Variabel

Terikat (Y). Variabel bebas (X) adalah variabel perlakuan pengaruh terhadap

variabel terikat. Variabel (Y) adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas
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atau respon dari variabel bebas. Oleh sebab itu variabel terikat menjadi tolak

ukur atau indikator keberhasilan variabel bebas.40

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang akan diteliti yaitu satu

variabel bebas (X) yaitu “Latar Belakang Pendidikan (X)” dan “kemampuan

karyawan (Y)”, di mana kemampuan karyawan sebagai tolak ukur dari latar

belakang pendidikan yang dimiliki.

Skala pengukuran penyelesaian masalah penelitian dan untuk

mempermudah analisis data, maka variabel yang digunakan harus terukur

terlebih dahulu. Pengukuran variabel ini untuk mempermudah dalam membuat

data kuantitatif.

Cara membuat urutan kuantitatif dari data kualitatif, penulis

menggunakan skala Likert yang berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang/kelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala Likert digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk

menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap statemen yang

berkaitan dengan objek yang dinilai.41 Jawaban responden terhadap

pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini dengan memberikan tanda silang

(x) atau ceklist (√) pada alternatif jawaban.42

Dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak

40Sugiyono. 2014”Metode Penelitian Manajemen”(Bandung : Alfabeta) Hal.60
41 Amirullah”Metodologi Penelitian Manajemen”(Malang: Bayumedia Publishing,

2013), Hal. 97
42 Nasution “Metode Research” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hal. 62
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untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau

pertanyaan.43

Berikut ini adalah pengukuran indikator dari variabel tersebut di atas:

Skala Sikap Pernyataan
Favorabel

Pernyataan
Tak-Favorabel

Sangat Tidak Setuju [STS]

Tidak Setuju [TS]

Antara Setuju dan Tidak [N]

Setuju [S]

Sangat Setuju [SS]

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data

yang dibutuhkan oleh peneliti, di sini alat yang digunakan adalah angket.

Angket atau kuisioner adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui

pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat dijawab di bawah pengawasan

peneliti.44 Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau

sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar di daerah yang

luas, nasional ada kalanya internasional. Peneliti rasanya tidak mungkin untuk

bertemu muka secara pribadi dengan semua responden karena alasan biaya

dan waktu.45

Titik tolak dari penyusunan instrumen penelitian adalah variabel-variabel

penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberi

43 Sugiyono”Metode Penelitian Kuantitatif” ”(Bandung : Alfabeta)Hal. 93
44 Ahmad Tanzeh”Metodologi Penelitian Praktis” (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 83
45 Ibid
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definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang diukur.

Dari indikator itu kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau

pernyataan. Untuk mempermudah penyusunan instrumen penelitian, maka

perlu digunakan “matrik pengembangan instrumen” atau “kisi-kisi

instrumen”,46 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kisi-kisi instrumen penelitian

No Variabel Indikator Dimensi

1 Latar belakang pendidikan

Jenjang
pendidikan

Status pendidikan,
Keahlian,
Kepribadian,
Kualitas dan
kemampuan.

Spesifikasi/
kesesuaian jurusan

Bidang pekerjaan,
Pengetahuan dan
pelatihan.

2 Kemampuan karyawan

Tingkat
pengetahuan dan

keterampilan yang
dimiliki

Komunikasi,
sesuai prosedur,
Penguasaan,
Pengoperasian
teknologi.

Keahlian
interpersonal

Hubungan yang
baik dengan
karyawan maupun
nasabah,
semangat kerja.

Dapat diandalkan

Kode etik profesi,
Penyelesaian
tugas, Memberikan
pendapat.

46 Sugiyono”Metode Penelitian Kuantitatif” ”(Bandung : Alfabeta) Hal. 149
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G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yaitu cara menganalisis data penelitian, termasuk

alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.47 Data yang

diperoleh melalui kuisioner yang telah diisi oleh responden kemudian diolah

dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data untuk menghasilkan suatu

kesimpulan atas masalah yang diteliti. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam

teknik analisis data:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

umum atau generalisasi.48

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi latar

belakang pendidikan apakah sangat kuat, kuat, sedang, lemah, sangat

lemah dan deskriptif kemampuan karyawan pada PT. Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang.

Dalam penelitian deskriptif ini juga menggunakan teknik analisis

dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Mean (Rata-Rata)

Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas

nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat

47 Dwi Priyanto “5 Jam Belajar Olah Data Dengan Spss 17”, (Yogyakarta: Andi, 2008).
Hal.172

48 Juliansyah Noor “Metode Penelitian” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Ed-1,
Cet-1, Hal.163
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dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu,

kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok

tersebut.49

b. Median (Nilai Tengah)

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang

didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun

urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari

yang terbesar sampai yang terkecil.50

c. Modus

Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas

nilai yang sedang populer (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang

sering muncul dalam kelompok tersebut.51

d. Standar Defisiasi

Defisiasi adalah selisih atau simpangan masing-masing skor atau

interval dengan nilai rata-rata hitungannya. Bila setiap skor atau

nilainya lebih besar meannya, maka defisiasinya positif. Bila setiap

sekor atau nilainya lebih kecil dari meannya, maka defisiasinya

negatif. Standar defisiasi adalah selisih atau simpangan seluruh sekor

dengan nilai rata-rata pada masing-masing variabel.

e. Skewness

Adalah kemiringan atau kemencengan kurva skewness.

49Hartono “Spss 16.0 Analisis Data Statistika Dan Penelitian” (Yogyakarta: Lsfk3p
2014), Cet –Vi, Ed-2 Hal.39

50 Ibid, hal.40
51 Ibid hal.40
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f. Kurtosis

Adalah keruncingan atau ketumpulan kurva kurtosis.

Skewness dan kurtosis dapat digunakan untuk menentukan tingkat

normalitas data. Apakah distribusi data normal atau tidak normal. Proses

perhitungannya adalah dengan cara menghitung rasio skewnees dan

kurtosis.

Ratio skewness=
Ratio kurtosis=
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kemampuan Karyawan Pada PT

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang

1. Sejarah berdiri

Hadir dengan cita-cita membangun negeri. Nilai-nilai perusahaan

yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat

pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional,

telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap

seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam

kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-

bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi

sebagian bank-bank di Indonesia.52

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB

berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan

52 Www. Bsm. Co. Id (Dokumen BSM 2016)
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upaya marger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor

asing.53

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan

(marger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Exim, Dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri

(persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menetapkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sebagai pemilik

mayoritas baru BSB.54

Sebagai tindak lanjut dari keputusan marger. Bank Mandiri

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank

umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).55

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah

segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan

usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri

53 Www. Bsm. Co. Id (Dokumen BSM 2016)
54 Ibid.
55 Ibid.
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sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8

September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420

H atau tanggal 1 November 1999.56

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

Bank Syariah Mandiri mempunyai visi “Bank Syariah Terdepan

dan Modern” Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu

unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada

segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.57

56 Ibid.
57 Www. BSM.Co.Id (Dokumen BSM 2016)
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Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem

layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Untuk

mencapai  visi tersebut, BSM mempunyai misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri

yang berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang

melampaui harapan nasabah.

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran

pembiayaan pada segmen ritel.

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.58

3. Jumlah Pegawai

Berikut ini merupakan data karyawan BSM Kantor Cabang 16 Ilir

Palembang yang mengisi angket.

Tabel 4.1
Jumlah Karyawan Yang Mengisi Angket

No Nama L/P Jabatan/ Devisi

1 Saimona Adi L Ferivikator

2 Ajat Sudrajat L Marketing Small

3 Dani L Marketing Small

4 Komala Sari P Marketing Small

5 Pilu P Marketing Small

6 Jopan L Marketing Small

58 Www. BSM.Co.Id (Dokumen BSM 2016)
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7 Syukron L Pegadaian

8 Arif L Pegadaian

9 Bandi L Admin Mikro

10 Roby L Marketing Mikro

11 Ary L Marekting Mikro

12 Abdul L Marketing Mikro

13 Edward Kenedi L Analis

14 Pipit P Kepala Mikro

15 Fitra Mandala L Sumber Daya Insani

16 Winda P Teller

17 Muzamil L Teller

18 Wenny P Customer Service

19 Firdaus L Customer Service

20 Nia P Manager Operasional

21 Rozali L Kliring

22 Furqon L Kolektion

23 Rustam Effendi L Satpam

24 Agus L Satpam

25 Tomy L Satpam

26 Madon L Office Boy

27 Sofyan L Office Boy

28 Abu L Office Boy

Sumber: Dokumen Data Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

16 Ilir Palembang
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4. Karakteristik Responden

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan

menjelaskan mengenai data-data responden yang digunakan sebagai

populasi yang diambil dari karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang 16 Ilir Palembang berikut ini:

1. Jenis Kelamin Responden

Adapun data mengenai jenis kelamin responden karyawan pada

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelami Responden

Jumlah Prosentase (%)

Laki-laki 22 78.6

Perempuan 6 21.4

TOTAL 28 100.0

Sumber: Data angket diolah

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui

tentang jenis kelamin responden karyawan Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang 16 Ilir Palembang yang diambil sebagai populasi, yang

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu

sebanyak 22 orang atau 78,6% sedangkan sisanya adalah responden

perempuan sebanyak 6 orang atau 21,4%. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar karyawan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang `16

Ilir Palembang adalah laki-laki.
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2. Pendidikan Responden

Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden karyawan

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Responden

No Pendidikan Terakhir Responden Prosentase (%)

1 SMA/ SLTA 4 14.3

2 Diploma 4 14.3

3 Sarjana 18 64.3

4 Magister/ S2 2 7.2

Jumlah 28 100.0

Sumber: Data angket diolah

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui

tentang tingkat pendidikan responden karyawan pada Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang yang diambil sebagai populasi,

yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah lulusan strata satu/

sarjana yaitu sebanyak 18 orang atau 64.3%, untuk tingkat pendidikan

magister sebanyak 2 orang atau 7.2%  dan untuk tingkat pendidikan

diploma sebanyak 4 orang atau 14.3% sedangkan sisanya adalah lulusan

SMA atau SLTA sebanyak 4 orang atau 17.3%. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16

Ilir Palembang adalah lulusan sarjana.
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Tabel 4.4

Spesifikasi Jurusan Responden

No Jurusan Responden Prosentase (%)

1 SMA 4 14.3 %

2 Akutansi 4 14.3 %

3 Manajemen 4 14.3 %

4 Pemasaran SDM 2 7.1 %

5 Ekonomi Manajemen 2 7.1 %

6 Sistem Informasi 1 3.6%

7 Komputer 1 3.6%

8 Informatika 2 7.1 %

9 Pertanian 2 7.1 %

10 Perbankan Syariah 2 7.1 %

11 Ekonomi Syariah 1 3.6%

12 Jurnalistik 1 3.6%

13 Hukum 1 3.6%

14 Administrasi Negara 1 3.6%

3. Masa Kerja Responden

Adapun masa kerja responden karyawan Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang 16 Ilir Palembang adalah sebagai berikut:
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Tabel. 4.5
Masa kerja responden

No Masa kerja Frekuensi Prosentase (%)

1 1 tahun- 3 tahun 17 60.7

2 3 tahun- 5 tahun 11 39.3

Jumlah 28 100,0

Sumber: Data angket diolah

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui

responden atau karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir

Palembang yang bekerja sudah lebih dari 3 tahun sebanyak 11 orang

atau 39,3% dan sisanya 17 orang atau 60,7% baru bekerja di bawah 5

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan dari Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang memiliki masa

kerja di bawah 5 tahun.

4. Usia Responden

Adapun data mengenai usia responden karyawan Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Usia Responden

No Usia responden Frekuensi Prosentase (%)

1 20 tahun - 25 tahun 10 35.7

2 25 tahun - 30 tahun 16 57.2

3 30 tahun - 35 tahun 2 7.1

Jumlah 28 100.0

Sumber : Data angket spss
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.5 di atas dapat

diketahui tentang responden atau karyawan Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang 16 Ilir Palembang yang diambil sebagai populasi,

yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-25

tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 35,7% dan 16 orang atau

57,2% berusia antara 25-30 tahun sedangkan sisanya adalah

responden berusia antara 30-35 tahun sebanyak 2 orang atau 7,1%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan dari Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang adalah berusia

25-30 tahun.

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank BSM KC 16 Ilir Palembang Dalam

Meningkatkan Profesional Kemampuan Karyawan

Dalam peningkatan profesional kemampuan karyawan perlu diketahui

bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan

oleh keberhasilan pertumbuhan yang spektakuler atau keberhasilan

penyebarluasan informasi, penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau

banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan oleh

kualitas sumber daya insani para praktisi perbankan syariah itu sendiri,

sehingga bank syariah bisa berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat

dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang

rahmatan lil alamin.

Dari hasil wawancara dengan Fitra Mandala sebagai Koordinator Sumber

Daya Insani (SDI) pada PT. BSM KC 16 Ilir Palembang mengemukakan
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bahwa ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus memperbaiki diri,

mencari prestasi dan tampil sebagai bagian umat terbaik. Seorang muslim itu

sangat menyukai beramal saleh, jiwanya gelisah apabila dirinya tidak segera

berbuat amal baik, ada semacam dorongan yang luar biasa sehingga ia

senantiasa beramal baik.

Pada PT. BSM KC 16 Ilir Palembang, keahlian dan keterampilan kinerja

karyawan sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas operasional bank, di

mana keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu

dalam pelaksanaan tugasnya baik itu di bidang lainnya akan menghasilkan

kinerja yang efisien dan pelayanan yang memuaskan terhadap nasabah yang

ingin menggunakan jasa perbankan. Selain itu profesionalisme dalam bekerja

pun memiliki andil khusus demi tercapainya kualifikasi kemampuan karyawan

yang baik. PT. BSM KC 16 Ilir Palembang mempunyai upaya khusus dalam

meningkatkan profesionalisme kerja karyawannya, pendeskripsian konsep

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melalui Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh bank sangat menunjang aktivitas

operasional bank. Untuk itu manajemen PT. BSM memberikan

kesempatan bagi karyawannya yang ingin melanjutkan pendidikannya,

namun biaya pendidikan masih ditanggung oleh karyawan sendiri, hal ini

dikarenakan tidak adanya alokasi dana untuk biaya pendidikan karyawan.

2. Melalui pelatihan manajemen PT BSM KC 16 Ilir Palembang selalu

mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti pelatihan yang
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diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya

baik itu pelatihan dalam bidang pembiayaan, pendanaan maupun

pengorganisasian yang ada hubungannya dengan bidang atau tugas yang

diembannya.

3. Melalui Pengarahan

Pengarahan dilakukan agar karyawan dapat melakukan penyelesaian

terhadap peraturan atau kebijakan baru yang diterapkan oleh Bank

Indonesia.

4. Melalui Pertukaran Tugas

Metode ini dilakukan secara berkala untuk mengurangi rasa jenuh dan

kehilangan perhatian terhadap tugas.

Beberapa upaya di atas, diperlukan bukan hanya untuk menambah

pengetahuan karyawan saja akan tetapi diharapkan melalui upaya ini

karyawan bank dapat mempunyai keterampilan dan keahlian masing-

masing, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan sesuai dengan

rencana dan tujuan manajemen. Dari upaya-upaya yang dilakukan PT.

BSM KC 16 Ilir Palembang diharapkan staf dan karyawannya dapat

melakukan aktifitasnya sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang

dimilikinya dan selalu berlandaskan pada syariah Islam dalam setiap

operasionalnya.
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C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang pendidikan

sebagai variabel bebas kemampuan karyawan sebagai variabel terkait.

Data variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil angket yang telah

disebar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Deskripsi data penelitian

Statistics

latar_belakang_

pendidikan

kemampuan

_karyawan

N Valid 28 28

Missing 0 0

Mean 31.7857 52.5714

Std. Error of Mean .47241 2.10091

Median 32.0000 50.0000

Mode 30.00a 48.00

Std. Deviation 2.49974 11.11698

Variance 6.249 123.587

Skewness .201 3.843

Std. Error of Skewness .441 .441

Kurtosis -.294 17.994

Std. Error of Kurtosis .858 .858

Range 10.00 65.00

Minimum 27.00 39.00

Maximum 37.00 104.00

Sum 890.00 1472.00

Percentiles 10 28.0000 44.0000

20 30.0000 48.0000

25 30.0000 48.0000
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30 30.0000 48.0000

40 31.0000 49.0000

50 32.0000 50.0000

60 32.0000 52.4000

70 33.0000 53.0000

75 33.0000 53.7500

80 34.0000 56.0000

90 36.0000 60.0000

Sumber : Data spss diolah

ANALISIS :

a. N atau jumlah data yang valid (sah diproses) adalah 35 buah, sedangkan yang

hilang (missing) adalah 7 buah. Berarti 28 data tentang latar belakang

pendidikan, kemampuan karyawan yang diproses.

b. Mean, adalah jumlah seluruh angka pada data dibagi dengan jumlah data

yang ada. Mean atau rata-rata latar belakang pendidikan (31.7857),

kemampuan karyawan (52.6714).

c. Standar kesalahan rata-rata atau std.error of mean untuk latar belakang

pendidikan (0.47241), kemampuan karyawan (2.100091).

d. Median adalah angka tengah yang diperoleh apabila angka-angka pada data

disusun berdasar angka tertinggi dan terendah. Untuk latar belakang

pendidikan (32), dan kemampuan karyawan (50).

e. Mode atau modus adalah fenomena yang paling banyak terjadi. Nilai modus

latar belakang pendidikan (30), dan kemampuan karyawan (48).

f. Std.deviation adalah suatu ukuran penyimpangan. Hasil dalam penelitian ini

menunjukkan tidak terdapat outlier.
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Pada penelitian ini, perbandingan antara mean dan std. Deviation masing-

masing variabel adalah latar belakang pendidikan (31.7857 > 2.49974), dan

kemampuan karyawan (52.5714 > 11.11698). Berarti hasil ini menunjukkan

tidak terdapat data outlier, karena mean > std. Deviation.

g. Skewness. Ukuran skewness untuk latar belakang pendidikan (0.201), dan

untuk kemampuan karyawan (3.843). Untuk penilaian, nilai skewness diubah

ke angka rasio dengan rumus:

Rasio skewness= .
dalam kasus ini, rasio skewness untuk:

latar belakang pendidikan = ,, = 0,476
kemampuan karyawan = .. = 8.714

Berdasarkan nilai rasio skewness di atas, semua nalai rasio skewness

berada -2 sampai dengan +2 sehingga distribusi data adalah normal.

h. Kurtosis. Ukuran kurtosis untuk latar belakang pendidikan (-0.294), dan

kemampuan karyawan (17.994). Untuk penilaian, nilai skewness diubah ke

angka rasio dengan rumus:

Rasio kurtosis= .
Latar belakang pendidikan = .. = −0.342
Kemampuan karyawan = .. = 20.972

Berdasarkan rasio kurtosis di atas, semua nilai kurtosis berada di antara -2

sampai dengan +2 sehingga distribusi data adalah normal.
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i. Range, adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah dalam satu

kumpulan data. Secara umum bisa dikatakan, semakin besar range data,

semakin bervariasi data tersebut. Dalam kasus ini range untuk latar belakang

pendidikan (10), dan kemampuan karyawan (65).

j. Minimum. Data minimum latar belakang pendidikan (27), dan kemampuan

karyawan (39).

k. Maximum. Data maxmimum latar belakang pendidikan (37), dan kemampuan

karyawan (104).

l. Frequency tabel. Tabel frekuensi menyajikan setiap nilai pada variabel yang

dianalisis.

Gambar 4.2

Frequency Tabel

Kemampuan_Karyawan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 39 1 3.6 3.6 3.6

44 2 7.1 7.1 10.7

47 1 3.6 3.6 14.3

48 6 21.4 21.4 35.7

49 2 7.1 7.1 42.9

50 3 10.7 10.7 53.6

51 1 3.6 3.6 57.1

52 1 3.6 3.6 60.7

53 4 14.3 14.3 75.0

54 1 3.6 3.6 78.6

56 2 7.1 7.1 85.7

57 1 3.6 3.6 89.3
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Sumber: Data spss diolah

Pada variabel kemampuan karyawan ditampilkan presentasi setiap

frekuensi yang muncul setiap nilai. Dalam kasus ini masing-masing nilai,

yaitu nilai 48 memiliki frekuensi muncul sebanyak 6 kali dengan

presentasi sebanyak 21.4%.

Gambar 4..3

Frequncy Tabel Latar Belakang Pendidikan

latar_belakang_pendidikan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 27 1 3.6 3.6 3.6

28 2 7.1 7.1 10.7

29 1 3.6 3.6 14.3

30 6 21.4 21.4 35.7

31 2 7.1 7.1 42.9

32 6 21.4 21.4 64.3

33 4 14.3 14.3 78.6

34 2 7.1 7.1 85.7

35 1 3.6 3.6 89.3

36 2 7.1 7.1 96.4

37 1 3.6 3.6 100.0

Total 28 100.0 100.0

Sumber : Data spss diolah

Pada variabel latar belakang pendidikan ditampilkan presentasi

setiap frekuensi yang muncul setiap nilai. Dalam kasus ini masing-

60 2 7.1 7.1 96.4

104 1 3.6 3.6 100.0

Total 28 100.0 100.0
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masing nilai, yaitu 30 dan 32 memiliki frekuensi muncul sebanyak 6 kali

dengan presentasi sebanyak 21.4%

2. Deskripsi variabel penelitian

Angket yang telah diteliti disebarkan kepada responden yang terdiri atas

20 item peryataan dan dibagi dalam 3 kategori yaitu:

a. 8 (delapan) penyataan digunakan untuk mengukur latar belakang

pendidikan (X)

b. 12 (dua belas) pernyataan digunakan untuk mengukur kemampuan

karyawan (Y)

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert di mana skala untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial telah ditetapkan

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel

penelitian.

Untuk pemberian skor skala likert ini sebagai berikut:59

a. Jawaban SS diberi skor 5

b. Jawaban S diberi skor 4

c. Jawaban N diberi skor 3

d. Jawaban TS diberi skor 2

e. Jawaban STS diberi skor 1

Hasil dari jawaban yang peneliti peroleh dari responden

sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut ini:

59 Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif” (Bandung : Alfabeta) Hal.93
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a. Latar belakang pendidikan

Pertanyaan

Latar belakang pendidikan

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

a. Janjang
pendidikan

1

Karyawan BSM
KC 16 Ilir
Palembang harus
berlatar belakang
pendidikan
S1/Sarjana
perbankan.

2 7% 9 32% 4 14% 10 35.7% 3 10.7%

2

Pendidikan yang
berkelanjutan
dapat
meningkatkan
keahlian dan
pengetahuan

0 0% 1 3.5% 7 25% 13 46% 7 25%

3

Pendidikan akan
membentuk
kepribadian dan
pengembangan
wawasan bagi
seorang karyawan

0 0% 0 0% 3 10.7% 21 75% 4 14.2%

4

Pendidikan
akademis dapat
meningkatkan
kualitas dan
kemampuan untuk
mencapai
kedudukan dan
karir yang lebih
baik.

0 0% 0 0% 1 3.5% 22 78.5% 5 17.8%

5

Menurut saudara,
latar belakang
pendidikan
akademis dapat
mempengaruhi
kemampuan
karyawan.

0 0% 0 0% 3 10.7% 20 71.4% 5 17.8%
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b.Spesifikasi/
jurusan keilmuan

6

Ilmu pengetahuan
yang dimiliki
karyawan BSM
KC 16 Ilir
Palembang harus
sesuai dengan
bidang
pekerjaannya

0 0% 5
17.8

%
4 14.2% 18 64.2% 3 10.7%

7

Pengetahuan yang
dimiliki karyawan
BSM KC 16 Ilir
Palembang efektif
dalam menunjang
pekerjaan.

0 0% 0 0% 4 14.2% 19 67.8% 5 17.8%

8

Bank BSM KC 16
Ilir Palembang
perlu memberikan
pendidikan
terlebih dahulu
bila ada karyawan
yang dimutasi ke
divisi lain.

0 0% 0 0% 4 14.2% 15 53.5% 9 32.1%

Sumber : Data spss diolah

b. Kemampuan Karyawan

Pertanyaan
1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

a.Tingkat pengetahuan
dan keterampilan yang
dimiliki

9

Saudara
berkomunikasi
secara efektif,
empatik dan santun
terhadap nasabah
maupun sesama
karyawan BSM

0 0% 0 0% 2 7.1% 17 60.7% 9 32.1%
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10

Keterampilan dan
pengalaman yang
saudara miliki,
membantu saudara
dalam bekerja di
BSM

0 0% 0 0% 1 3.5% 18 64.2% 9 32.1%

11

Saudara bekerja
sesuai dengan
prosedur kerja yang
berlaku di BSM KC
16 Ilir Palembang

0 0% 0 0% 3 10.7% 18 64.2% 7 25%

12

Setiap karyawan
BSM mampu
menguasai
peralatan kerja
yang disediakan
oleh perusahaan

0 0% 0 0% 3 10.7% 19 67.8% 6 21.4%

13 Setiap karyawan
BSM mampu
mengoperasikan
teknologi informasi
dan komunikasi
dengan baik

0 0% 0 0% 3 10.7% 17 60.7% 8 28.5%

b.Keahlian
interpersonal

14

Setiap karyawan
BSM mempunyai
hubungan baik
dengan sesama
karyawan

0 0% 0 0% 4 14.2% 21 75% 13 46.4%

15

Setiap karyawan
BSM mempunyai
hubungan baik
dengan sesama
nasabah

0 0% 0 0% 4 14.2% 13 46.4% 11 39.2%

16

Dalam bekerja,
seorang karyawan
harus bekerja
dengan penuh
semangat

0 0% 0 0% 3 10.7% 12 42.8% 12 42.8%



67

c.dapat diandalkan

17

Saudara
menjunjung tinggi
kode etik profesi
sebagai karyawan
BSM Kantor
Cabang 16 Ilir
Palembang

0 0% 0 0% 1 3.5% 18 64.2% 9 32.1%

18
Setiap tugas
maupun pekerjaan
harus diselesaikan
tepat waktu

0 0% 0 0% 3 10.7% 19 67.8% 6 21.4%

19

Selalu memberikan
pendapat tanpa rasa
malu-malu
merupakan sikap
yang baik sebagai
seorang karyawan

0 0% 0 0% 4 14.2% 16 57.1% 8 28.5%

20

Saudara
memandang
menjadi karyawan
BSM sebagai
profesi yang mulia
dalam agama Islam

0 0% 0 0% 3 10.7% 9 32.1% 16 57.1%

Sumber : Data spss diolah

Hasil penelitian yang diperoleh  dari penyebaran kuisioner yaitu untuk

mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan terhadap kemampuan

karyawan. Hasil analisis data pada masing-masing dimensi secara terperinci:

5. Latar Belakang Pendidikan

Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel latar belakang

pendidikan yaitu sebagai berikut:

a. Jenjang Pendidikan

Berdasarkan pertanyaan pertama “tentang karyawan BSM Kc 16

Ilir Palembang harus berlatar belakang pendidikan s1/sarjana
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perbankan” yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden

dengan presentasi 7%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 9

responden dengan presentasi 32%, yang menjawab netral 4 responden

dengan presentasi 14% , yang menjawab setuju sebanyak 10

responden dengan presentasi 35.7%, dan yang menjawab sangat setuju

3 responden dengan presentasi 10.7%. Dari penjelasan di atas dapat

diambil kesimpulan bahwa pada pertanyaan pertama yaitu didominasi

dengan jawaban setuju sebanyak  10 responden dengan presentasi

35.7%. Jawaban sangat setuju dikarenakan pihak perbankan tidak

harus melakukan pelatihan dari dasar kepada karyawan yang berlatar

belakang pendidikan perbankan, karena mereka sudah mengetahui

tentang dunia perbankan. Sedangkan karyawan yang tidak belatar

belakang pendidikan perbankan akan menambah tugas pihak

perbankan dalam merekrutnya dan penempatan jabatan.

Berdasarkan pertanyaan kedua tentang “Pendidikan yang

berkelanjutan dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan”, dapat

dilihat yang menjawab sangat setuju 7 responden dengan presentasi

25%, yang menjawab setuju 13 responden dengan presentasi 46%,

yang menjawab netral 7 responden dengan presentasi 25%, yang

menjawab tidak setuju 1 responden dengan presentasi 3.5%, dan yang

menjawab sangat tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%.

Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kedua responden lebih dominan

menjawab setuju sebanyak 13 dengan presentasi 46%, dikarenakan
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pendidikan yang berkelanjutan sangat mempengaruhi tingkat

pengetahuan setiap karyawan baru maupun karyawan lama, maka

karyawan yang melanjutkan pendidikan sangat berkompeten dalam

bekerja dikarenakan memiliki keahlian baru di bidangnya.

Berdasarkan pertanyaan ketiga tentang “Pendidikan akan

membentuk kepribadian dan pengembangan wawasan bagi seorang

karyawan”. Dari pertanyaan ketiga ini yang menjawab sangat tidak

setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang menjawab tidak setuju

0 responden dengan presentasi 0%, yang menjawab netral 3 responden

dengan presentasi 10.7%, yang menjawab setuju 21 responden dengan

presentasi 75%, dan yang menjawab sangat setuju 4 responden dengan

presentasi 14.3%. Dapat disimpulkan bahwa karyawan rata-rata

memilih setuju dengan presentasi 75%, dikarenakan pendidikan itu

sendiri sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian karyawan

dan dapat meningkatkan pengembangan wawasan individu atau

karyawan sendiri.

Pertanyaan ke empat tentang “Pendidikan akademis dapat

meningkatkan kualitas dan kemampuan untuk mencapai kedudukan

dan karir yang lebih baik”. Bahwa yang memilih sangat tidak setuju 0

responden dengan presentasi 0%, yang menjawab tidak setuju 0

responden dengan presentasi 0%, yang menjawab netral 1 dengan

presentasi 3.5%, yang menjawab setuju 22 responden dengan

presentasi 78.5%, dan yang menjawab sangat setuju 5 responden
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dengan presentasi 17.8%. Dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih

memilih setuju dalam pertanyaan nomor empat karena pendidikan

akademis sangat mempengaruhi untuk meningkatkan kualitaas maupun

kuantitas setiap orang/ karyawan dan dari pendidikan akademis itu

dapat mencapai karir yang lebih baik.

Pertanyaan kelima “latar belakang pendidikan akademis dapat

mempengaruhi kemampuan seorang karyawan”. Yang memilih sangat

tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang menjawab tidak

setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang menjawab netral 3

dengan presentasi 10.7%, yang menjawab setuju 20 responden dengan

presentasi 71.4%, dan yang menjawab sangat setuju 5 responden

dengan presentasi 17.8%. Sama seperti pertanyaan sebelumnya bahwa

karyawan lebih memilih setuju karena pendidikan akademis sangat

mempengaruhi kemampuan karyawan.

b. Spesifikasi/ jurusan keilmuan

Pertanyaan ke enam tentang “ilmu pengetahuan yang dimiliki

karyawan  BSM KC 16 Ilir Palembang harus sesuai dengan bidang

pekerjaannya”. Karyawan yang memilih sangat tidak setuju 0 dengan

presentasi 0%, yang menjawab tidak setuju 5 dengan presentasi

17.8%, yang menjawab netral 4 responden dengan presentasi 14.2%,

yang menjawab setuju 18 dengan presentasi 64.2%, dan yang

menjawab sangat setuju 3 responden dengan presentasi 10.7%.  Dapat

dilihat karyawan lebih memilih setuju karena pengetahuan karyawan
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itu benar-benar harus sesuai dengan pekerjaannya saat ini, jika tidak

sesuai maka karyawan akan mengalami kesulitan saat bekerja.

Pertanyaan ke tujuh tentang “Pengetahuan yang dimiliki karyawan

BSM KC 16 Ilir Palembang efektif dalam menunjang pekerjaan”. Yang

memilih sangat tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang

memilih tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang memilih

netral 4 dengan presentasi 14.2%, yang memilih setuju 19 responden

dengan presentasi 67.8% dan yang menjawab sangat setuju 5

responden dengan presentasi 17.8%. Dapat dilihat karyawan lebih

memilih setuju karena setiap kemampuan yang dimiliki karyawan

sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan mereka.

Pertanyaan ke delapan tentang “Bank BSM KC 16 Ilir Palembang

perlu memberikan pendidikan terlebih dahulu bila ada karyawan yang

dimutasi ke divisi lain”. Dapat dilihat bahwa karyawan yang memilih

sangat tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang memilih

tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang memilih netral 4

dengan presentasi 14.2%, yang memilih setuju 15 responden dengan

presentasi 53.5% dan yang menjawab sangat setuju 9 responden

dengan presentasi 32.1%. Dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih

memilih setuju dengan presentasi 53.5%, karena setiap bank termasuk

bank BSM 16 Ilir itu akan memberikan pelatihan terlebih dahulu bagi

karyawan yang sudah direkrut agar tidak terlalu bingung dengan posisi

yang akan mereka tempati.
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6. Kemampuan Karyawan

a. Tingkat pengetahuan dan keterampilan

Pertayaan ke Sembilan (9) tentang “berkomunikasi secara efektif,

empatik dan santun terhadap nasabah maupun sesama karyawan

BSM”. Dapat dilihat bahwa karyawan yang memilih sangat tidak

setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang memilih tidak setuju 0

responden dengan presentasi 0%, yang memilih netral 1 dengan

presentasi 3.5%, yang memilih setuju 17 responden dengan presentasi

60.7% dan yang menjawab sangat setuju 9 responden dengan

presentasi 32.1%. Dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih memilih

setuju dengan presentasi 53.5%, karena setiap karyawan harus mampu

berkomunikasi secara sopan santun kepada nasabahnya supaya setiap

nasabah yang datang ke bank itu merasa nyaman dan aman saat

melakukan transaksi.

Pertanyaan ke sebelas tentang “karyawan bekerja sesuai dengan

prosedur kerja yang berlaku di BSM KC 16 Ilir Palembang”. Dapat

dilihat bahwa karyawan yang memilih sangat tidak setuju 0 responden

dengan presentasi 0%, yang memilih tidak setuju 0 responden dengan

presentasi 0%, yang memilih netral 3 dengan presentasi 10.7%, yang

memilih setuju 18 responden dengan presentasi 64.2% dan yang

menjawab sangat setuju 7 responden dengan presentasi 25%.

kesimpulannya bahwa karyawan lebih memilih setuju dengan

presentasi 64.2%, karena setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan
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prosedur kerja bank BSM dan tidak melenceng jauh dari prosedur

bank.

Pertanyaan ke duabelas dengan indikator “Setiap karyawan BSM

mampu menguasai peralatan kerja yang disediakan oleh perusahaan”.

Yang memilih sangat tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%,

yang memilih tidak setuju 0 responden dengan presentasi 0%, yang

memilih netral 3 dengan presentasi 10.7%, yang memilih setuju 19

responden dengan presentasi 64.8% dan yang menjawab sangat setuju

6 responden dengan presentasi 21.4%. Dapat disimpulkan bahwa

jawaban pertanyaan nomor dua belas didominasi setuju dengan

presentasi 67.8%. Karena fasilitas bank sangat lengkap dan menunjang

untuk setiap pekerjaan, sehingga karyawan harus mampu menguasai

peralatan kerja yang sudah tersedia agar karyawan tidak terpaku

dengan satu peralatan dan memudahkan dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan.

Pertanyaan ke tiga belas dengan indikator “Setiap karyawan BSM

mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan

baik”. Dapat disimpulkan bahwa jawaban pertanyaan nomor tiga belas

didominasi setuju dengan presentasi 60.7%. Sama halnya dengan

pertanyaan sebelumnya, dan setiap karyawan mampu mengoperasikan

teknologi informasi dan komunikasi yang baik sehingga memudahkan

mereka dalam bekerja dan berkomunikasi agar keduanya seimbang dan

mempengaruhi kerja setiap karawan.
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b. Keahlian Interpersonal

Pertanyaan ke empat belas dan lima belas  dengan indikator

“Setiap karyawan BSM mempunyai hubungan baik dengan sesama

karyawan” dan “Setiap karyawan BSM mempunyai hubungan baik

dengan sesama nasabah”. Dapat dilihat pada pertanyaan nomor 14

bahwa karyawan didominasi memilihi sangat setuju dengan presentasi

46.4% sedangkan pada pertanyaan nomor 15 karyawan lebih memilih

setuju dengan presentasi 46.4%, dapat disimpulkan bahwa jawaban

pertanyaan nomor empat belas dan lima belas sangat berkaitan erat

dengan karyawan maupun nasabah, karena setiap karyawan dituntut

untuk mempunyai hubungan yang baik kepada setiap nasabahnya

maupun sesama karyawan supaya mempermudah setiap pekerjaan dan

nasabah itu sendiri merasa nyaman saat menjadi nasabah tetap bank

BSM.

Pertanyaan ke enam belas  dengan indikator “Dalam bekerja,

seorang karyawan harus bekerja dengan penuh semangat”. Dilihat

pada pertanyaan nomor 16 bahwa karyawan lebih memilih sangat

setuju dengan presentasi 42.8%. Dapat disimpulkan bahwa karyawan

memang harus bekerja dengan penuh semangat untuk menunjang

karirnya dan atasannya sangat bangga saat karyawan itu sendiri

mendapatkan hasil yang bagus dalam setiap pekerjaannya dan dapat

memotivasi diri sendiri untuk lebih semangat untuk bisa naik jabatan.
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c. Dapat Diandalkan

Dilihat dari pertanyaan nomor 17 dengan indikator “karyawan

menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai karyawan BSM Kantor

Cabang 16 Ilir Palembang”. Dapat dilihat bahwa karyawan lebih

memilih setuju dengan pertanyaan nomor 17 ini dengan presentasi

64.2%. Karena setiap karyawan harus memegang kode etik karyawan

yang sudah ditentukan bank dan jika melanggar maka akan

mempengaruhi pekerjaan dan penilaian pada atasan sendiri akan

berkurang.

Dari pertanyaan nomor 18 dengan indikator “Setiap tugas maupun

pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu”. Jawaban atas nomor 18

sangat didominasi dengan jawaban setuju dengan presentasi 67.8%

karena setiap karyawan mempunyai taggung jawab masing-masing

pada setiap pekerjaannya dan harus diselesaikan tepat waktu.

Pertanyaan nomor 19 dengan indikator “Salalu memberikan

pendapat tanpa rasa malu-malu merupakan sikap yang baik sebagai

seorang karyawan”. Pada pertanyaan ini didomonasi dengan jawaban

setuju dengan presentasi 57.1% karena karyawan harus mampu

memberikan pendapat tanpa rasa sungkan maupun malu-malu pada

saat rapat maupun saat bersama karyawan lainnya karena merupakan

sikap yang baik sebagai karyawan.

Pertanyaan terakhir atau nomor 20 dengan indikator “karyawan

memandang menjadi karyawan BSM sebagai profesi yang mulia dalam
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agama Islam”. Dapat dilihat pada pertanyaan terakhir bahwa karyawan

lebih memilih sangat setuju dengan presentasi 57.1%. Karena menjadi

karyawan sebuah bank bernotabene Islam akan menjadikan setiap

profesinya sebagai pekerjaan mulia dan tidak melenceng jauh dari

ajaran-ajaran Islam mengenai pekerjaan sesuai dengan syariat Islam.

D. Pembahasan

1. Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kemampuan Karyawan Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang

Berdasarkan hasil olahan analisis statistik di atas dapat dikatakan

bahwa hubungan latar belakang pendidikan dengan kemampuan karyawan

berarah positif sehingga apabila setiap terjadi peningkatan jenjang

pendidikan dan kesesuaian jurusan keilmuan akan meningkatkan

kemampuan karyawan. Setiap kemampuan karyawan akan dipengaruhi

oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan.

Dari beberapa upaya yang dilakukan pihak Bank BSM KC 16 Ilir

Palembang dalam meningkatkan kemampuan karyawan dengan cara

pelatihan, pengarahan, pendidikan lanjutan dan pertukaran tugas. Karena

diharapkan akan menambah pengetahuan karyawan dan mempunyai

keterampilan serta keahlian masing-masing karyawan untuk menunjang

aktifitasnya dan kemampuan karyawan para stafnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:

Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan karyawan.

Hasil analisis latar belakang pendidikan syariah bernilai sebesar 10.7%.

Berdasarkan hasil analisis data ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

pendidikan karyawan yang berlatar belakang ekonomi syariah semakin tinggi

kemampuan setiap karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang

pendidikan ekonomi syariah dinilai sangat baik.  Merujuk dari analisa teori

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas karyawan yang berpendidikan

syariah dianggap sangat menunjang karena sudah memiliki bekal tersendiri

dan memudahkan pihak perbankan dalam merekrut dan menempatkan sesuai

dengan kemampuannya.

Dari upaya yang dilakukan BSM diharapkan staf dan karyawan dapat

melakukan aktivitasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan sesuai

berlandaskan pada syariah Islam dalam operasionalnya.

B. Saran

1. Bagi Praktisi

Bagi lembaga keungan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang 16 Ilir Palembang terus meningkatkan kualitas SDM yang

baik dan didukung oleh kemampuan karyawan yang tinggi agar dapat
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membawa perusahaan ke pintu gerbang kesuksesan dan mencapai visi

dari karena kemampuan SDM yang dimiliki sangat menentukan cerita

yang baik bagi perusahaan.

2. Bagi Akademik

Secara akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dan

ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen sumber daya manusia

khususnya mengenai kemampuan karyawan.
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Lampiran 1

KUESIONER

A. Pengantar

Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang yang sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan

tugas akhir saya.

Dalam rangka penelitian, bersama dengan ini saya mohon bantuan

Bapak/Ibu Karyawan BSM KC 16 Ilir Palembang sebagai responden dalam

penelitian ini. Untuk itu saya mohon angket ini di isi oleh Bapak/Ibu untuk

menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan dengan sebenar-benarnya

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehubungan dengan hal tersebut maka

jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi

status dan jabatan responden dan hanya jawaban objektif dan realistislah yang

saya butuhkan.

Adapun penelitian ini berjudul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan

Terhadap Kemampuan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16

Ilir Palembang”. Atas partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

B. Biodata Responden

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Masa Kerja :

C. Petunjuk Pengisian
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1. Sebelum mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu

untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.

2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan

keadaan Bapak/Ibu, lalu bubuhkan tanda “check list” (√) pada kolom yang

tersedia.

3. Keterangan pilihan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

4. Mohon setiap pernyataan dapat di isi seluruhnya.

No Pertanyaan SS S N TS STS

Latar Belakang Pendidikan

a.Jenjang Pendidikan

1

Karyawan BSM KC 16 Ilir
Palembang harus berlatar
belakang pendidikan S1/Sarjana
perbankan.

2
Pendidikan yang berkelanjutan
dapat meningkatkan keahlian dan
pengetahuan

3
Pendidikan akan membentuk
kepribadian dan pengembangan
wawasan bagi seorang karyawan

4

Pendidikan akademis dapat
meningkatkan kualitas dan
kemampuan untuk mencapai
kedudukan dan karir yang lebih
baik.
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5

Menurut saudara, latar belakang
pendidikan akademis dapat
mempengaruhi kemampuan
seorang karyawan.

b. Spesifikasi/ jurusan keilmuan

6

lmu pengetahuan yang dimiliki
karyawan  BSM KC 16 Ilir
Palembang harus sesuai dengan
bidang pekerjaannya

7

Pengetahuan yang dimiliki
karyawan BSM KC 16 Ilir
Palembang efektif dalam
menunjang pekerjaan.

8

Bank BSM KC 16 Ilir Palembang
perlu memberikan pendidikan
terlebih dahulu bila ada karyawan
yang dimutasi ke divisi lain.

Kemampuan Karyawan

a. Tingkat pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki

9

Saudara berkomunikasi secara
efektif, empatik dan santun
terhadap nasabah maupun sesame
karyawan BSM

10

keterampilan dan pengalaman
yang saudara miliki, membantu
saudara dalam bekerja di BSM

11
Saudara bekerja sesuai dengan
prosedur kerja yang berlaku di
BSM KC 16 Ilir Palembang

12
Setiap karyawan BSM mampu
menguasai peralatan kerja yang
disediakan oleh perusahaan
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13

Setiap karyawan BSM mampu
mengoprasikan teknologi
informasi dan komunikasi dengan
baik

b. Keahlian Interpersonal

14
Setiap karyawan BSM
mempunyai hubungan baik
dengan sesama karyawan

15
Setiap karyawan BSM
mempunyai hubungan baik
dengan sesama nasabah

16

Dalam bekerja, seorang karyawan
harus bekerja dengan penuh
semangat

c. Dapat diandalkan

17

Saudara menjunjung tinggi kode
etik profesi sebagai karyawan
BSM Kantor Cabang 16 Ilir
Palembang

18
Setiap tugas maupun pekerjaan
harus diselesaikan tepat waktu

29

Salalu memberikan pendapat
tanpa rasa malu-malu merupakan
sikap yang baik sebagai seorang
karyawan

20
Saudara memandang menjadi
karyawan BSM sebagai profesi
yang mulia dalam agama islam
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Lampiran 2
Perhitungan Analisis Deskriptif

Statistics

latar_belakang_

pendidikan

kemampuan

_karyawan

N Valid 28 28

Missing 0 0

Mean 31.7857 52.5714

Std. Error of Mean .47241 2.10091

Median 32.0000 50.0000

Mode 30.00a 48.00

Std. Deviation 2.49974 11.11698

Variance 6.249 123.587

Skewness .201 3.843

Std. Error of Skewness .441 .441

Kurtosis -.294 17.994

Std. Error of Kurtosis .858 .858

Range 10.00 65.00

Minimum 27.00 39.00

Maximum 37.00 104.00

Sum 890.00 1472.00

Percentiles 10 28.0000 44.0000

20 30.0000 48.0000

25 30.0000 48.0000

30 30.0000 48.0000

40 31.0000 49.0000

50 32.0000 50.0000

60 32.0000 52.4000

70 33.0000 53.0000

75 33.0000 53.7500

80 34.0000 56.0000

90 36.0000 60.0000

Sumber : Data spss diolah
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Lampiran 3

Data Responden Sesuai Latar Belakang Pendidikan

No
Responden

Jenis
Kelamin

Usia Jenjang
Pendidikan

Jabatan Lama
Bekerja

1 Laki-Laki 24 S1 Akutansi Ferivikator 3
2 Laki-Laki 35 S2 Manajemen marketing small 5
3 Laki-Laki 30 S1 Pertanian marketing small 5
4 Perempuan 27 S1 Pemasaran sdm marketing small 5
5 Perempuan 25 S2 Pemasaran  Sdm marketing small 3
6 Laki-Laki 28 S1 Akuntansi marketing small 3
7 Laki-Laki 30 S1 Akuntansi Pegadaian 3
8 Laki-Laki 28 S1 Pemasaran Pegadaian 3

9 Laki-Laki 25
D3 Ekonomi
Manajemen admin mikro 2

10 Laki-Laki 26 S1 Sistem Informasi marketing mikro 4
11 Laki-Laki 27 S1 Komputer marketing mikro 3
12 Laki-Laki 25 D3 Informatika marketing mikro 5
13 Laki-Laki 30 S1 Pertanian Analis 4
14 Perempuan 28 S1 Manajemen kepala mikro 5
15 Laki-Laki 26 S1 Ekonomi sumber daya insani 4
16 Perempuan 25 S1 Perbankan Syariah Teller 2

17 Laki-Laki 26
S1 Ekonomi
Manajemen Teller 3

18 Perempuan 24 D3 perbankan syariah customer service 2
19 Laki-Laki 25 D3 Informatika customer service 3

20 Perempuan 28 S1 Manajemen manager
operasional 2

21 Laki-Laki 27 S1 ekonomi Syariah JAM 3
22 Laki-Laki 23 S1 Jurnalistik Kolection 1
23 Laki-Laki 35 S1 Hukum Satpam 4
24 Laki-Laki 29 Sma Satpam 3
25 Laki-Laki 28 Sma Satpam 3

26 Laki-Laki 24 Sma manager
operasional 2

27 Laki-Laki 30
S1 Administrasi

Negara cleaning service 4

28 Laki-Laki 25 Sma cleaning service 2
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