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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia bank syariah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas dan prestasi kerja pada jaringan syariah PT. Bank NTB, dimana 

nilai dari koefisien sebesar = 0.44. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas dan 

prestasi kerja pegawai salah satunya ditentukan oleh kompetensi sumber daya 

manusia. Variabel kompetensi sumber daya manusia, kualitas kerja dan prestasi 

kerja pegawai mempunyai hubungan yang cukup erat dengan nilai sebesar = 0.50. 

Dengan demikian hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berupa 

variabel pendidikan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang terdiri dari variabel 

pendidikan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi kualitas kerja sumber 

daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB. Begitu pun dengan 

kompetensi sumber daya manusia berupa indikator keterampilan menghasilkan 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja secara langsung. Dengan 

demikian kompetensi yang berupa keterampilan yang dimiliki karyawan dapat 

mempengaruhi kualitas kerja sumber daya manusia pada jaringan PT. Bank NTB. 

Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berupa 

variabel pendidikan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang terdiri dari variabel 

pendidikan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi prestasi kerja sumber 

daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB. Begitu pun dengan 

kompetensi sumber daya manusia berupa indikator keterampilan menghasilkan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja secara langsung. Dengan 

demikian kompetensi yang berupa keterampilan yang dimiliki karyawan dapat 

mempengaruhi prestasi kerja sumber daya manusia pada jaringan PT. Bank NTB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kini dapat dikatakan 

cukup pesat jika perkembangannya ditilik kembali dari awal mula berdirinya 

bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Pada tahun 

2010 ini atau hampir dua dasawarsa dari kelahiran bank syariah pertama, 

pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan, meskipun 

perkembangannya paling pesat terjadi setelah masa krisis 1998. 

Perkembangan bank syariah di Indonesia diiringi dengan 

diterbitkannya peraturan-peraturan tentang perbankan syariah yaitu UU No. 

7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan syariah 

oleh BI dan Dewan Syariah Nasional yang semakin mendukung penerapan 

ekonomi syariah di Indonesia.
1
 

Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank juga 

semakin banyak berdiri di daerah-daerah di tanah air. Kenyataan ini 

menunjukkan penerimaan masyarakat Indonesia yang baik terhadap bank 

syariah dan inovasi produk dan jasa bank syariah yang lebih beragam 

memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentu 

menggembirakan bagi pegiat ekonomi syariah dan umat Islam khususnya. 

Akan tetapi, perkembangan yang pesat ini tidaklah tanpa tantangan. Jumlah 

bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank yang semakin 

bertambah dan mencapai pelosok tanah air memerlukan  keseimbangan 

jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi ekonomi syariah 

pula. Hal inilah yang saat ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah di 

Indonesia yang harus segera ditangani karena SDM merupakan bagian 

strategis yang penting dalam pengembangan perbankan syariah di masa 

depan. 

 

1
 Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan. (Jakarta. Raja Grafindo 

Persada. 2007), h. XXIV 
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Untuk itu dengan berkembangnya bank–bank syariah di Indonesia 

tentunya harus ada dukungan dari manajemen sumber daya manusia syariah 

yang berkualitas, sebab tidak mungkin suatu bank syariah dapat mencapai 

kesuksesan tanpa manajemen sumber daya manusia syariah yang berkulitas. 

Karena timbulnya bank syariah di Indonesia kebanyakan barasal dari bank– 

bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, dikhawatirkan 

banyak bank syariah yang tidak memiliki manajemen sumber daya manusia 

syariah yang berkualitas karena tidak memiliki pengalaman dalam akademi, 

maupun praktek dalam bank syariah, karena berasal dari bank konvensional. 

Oleh karena itu pentingnya penerapan manajemen sumber daya manusia 

syariah dibank syariah harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Agar 

bank syariah dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. 

Sesungguhnya Sumber daya manusia syariah sangatlah berpengaruh 

dalam suatu bank syariah untuk pencapaian tujuannya. karena betapa pun 

majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan 

memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia syariah maka 

akan sulit bagi bank syariah tersebut untuk mencapai tujuannya.
2
 

Dengan seiring itu, pertumbuhan industri Keuangan Syariah yang 

sangat pesat ini ternyata sejak bertahun-tahun masih belum juga diimbangi 

dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Hal itu akhirnya 

berdampak pada adanya praktik atau transaksi Keuangan Syariah di lapangan 

yang seringkali menyimpang, tidak memadai dan kurang dapat memuaskan 

ekspektasi nasabah yang ingin bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) tersebut, baik di Perbankan, Perusahaan Asuransi maupun Lembaga 

Pembiayaan lainnya. 

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan 

tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. 

untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak 

opersional bank haruslah di siapkan sebaik mungkin sehingga mereka 

 
2
 Wawancara dengan Dicky bagian operasional pada jaringan syariah PT. Bank NTB 

Cabang Praya17 Agustus 2018. 
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memliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan 

baik, Untuk itu penyediaan sumber daya manusia (banker) sebagai motor 

penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.
3
 

Jumlah bank syariah di Indonesia yang cukup banyak sebenarnya 

menawarkan lapangan kerja yang luas tetapi sumber daya manusia yang 

cakap dalam bidang perbankan syariah atau ekonomi syariah masih terbatas 

jumlahnya. 

Sudah banyak ahli Ekonomi Syariah mengulas tentang aspek SDM 

Syariah yang diakui merupakan tulang punggung dari perekonomian syariah 

di Indonesia saat ini, namun kebanyakan ahli dan pengamat ekonomi menilai 

hanya sekitar 25 – 30% saja sumber daya manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) yang punya latar belakang kompetensi syariah yang memadai 

dengan kebutuhan dan standar ekspektasi pasar. Dari angka prosentase yang 

menunjukkan kelangkaan ini jika ingin dilihat lebih jauh, bahkan mungkin 

masih sejumlah 10% saja yang benar-benar mempunyai latar belakang 

pengetahuan Ekonomi Syariah, dalam artian benar-benar mendalami, 

menekuni atau sempat mengenyam pendidikan Ekonomi Syariah secara 

formal dari Perguruan Tinggi ataupun Fakultas Kejuruaan Syariah baik dari 

dalam maupun luar negeri.
4
 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena 

kontribusinya sangat besar dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara benar, karena 

kebanyakan perusahaan gagal dalam mencapai tujuannya karena kesalahan 

dalam mengelola sumber daya manusianya. Upaya untuk mencegah 

kegagalan tersebut maka para pegawai harus dapat beradaptasi atas sistem- 

sistem yang berlaku dalam perusahaan, sehingga mereka harus dikembangkan 

secara terus-menerus untuk mempertahankan atau meningkatkan 

kemampuannya. Kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu tujuan dari 

3
 Kasmir, Manajeman Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi 1, Cet 

ke-4, h. 133 
4
 Adiwarman Karim, artikel diakses 7 Juli 2018 pada http://www.karimconsulting.com 

http://www.karimconsulting.com/
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pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai.
5
 

Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan menentukan kinerja pegawai, 

semakin baik kemampuan yang dimiliki maka akan semakin baik kinerja 

yang dihasilkan pegawai. 

Pendidikan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan 

penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar yang memang sangat 

diperlukan. Hal lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan 

wawasan-wawasan aktual dan kecakapan-kecakapan praktis, terutama yang 

bersifat segera, lebih mengandalkan pada mekanisme-mekanisme pelatihan 

yang dilaksanakan diluar pendidikan formal. Pelatihan lebih banyak 

dilaksanakan dalam dunia kerja untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan 

fungsional. 

Pelatihan pegawai merupakan fokus dari upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan kemampuan pegawai dan kinerja pegawai. Pelatihan memberi 

para pegawai berupa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan mereka saat ini.
6
 Pelatihan pegawai dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu dalam waktu yang relatif singkat, sehingga para pegawai lebih siap 

dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi dan dapat  

meningkatkan kontribusi bagi organisasi. 

Kemampuan adalah suatu hasil kerja yang dicapai sesorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
7
 Kemampuan yang 

dimiliki pegawai dalam bekerja sangat mutlak dibutuhkan oleh pegawai 

sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada mereka dapat terselesaikan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemampuan 

pegawai detentukan melalui kemampuan pengetahuan, kemampuan 

 

5
 Henry Simamora. Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 3, (Yogyakarta: STIE YKPN 

2004), h. 346. 
6
 R. Wayne Mondy. Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi kesepuluh jilid 1). (Jakarta: 

Erlangga, 2008), h. 210. 
7
 Malayu SP Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. (Yogyakarta: 

BPFE, 2005), h. 94. 
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keterampilan, serta kemampuan sikap. Indikasi dari kemampuan kerja 

tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, 

dimana kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat menunjukkan 

tingkat kemampuan kerja yang dimilki. Meningkatnya kemampuan kerja 

yang dimiliki oleh maka akan dapat mencerminkan kinerja yang akan 

dihasilkan oleh . 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai sesorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Hal ini sesuai sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Bangun bahwa kinerja (performance) adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan (job requirement).
8
 Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan 

tertentu untuk dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai 

standar pekerjaan (job standard). Kinerja yang baik merupakan suatu yang 

sangat penting bagi perusahaan mupun itu sendiri. Meningkatnya kinerja 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk 

pengembangan sumber daya manusia, dan dengan meningkatnya kinerja pada 

maka akan berdampak pada kestabilan perusahaan dalam proses untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Begitu juga dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

kini dapat dikatakan sangat pesat, jika perkembangannnya dilihat dari awal 

berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 

1991. Perkembangan bank syariah di Indonesia ini pun diiringi dengan 

diterbitkannya peraturan-peraturan tentang perbankan syariah yaitu UU No. 7 

tahun 1998 yang berisi ketentuan terinci tentang perbankan syariah oleh Bank 

Indonesia (BI) dan Dewan Syariah nasional yang semakin mendukung 

penerapan ekonomi syariah di Indonesia.
9
 Akan tetapi, perkembangan yang 

pesat ini tidaklah tanpa tantangan. Jumlah bank syariah dan sudah mencapai 

pelosok tanah air memerlukan keseimbangan jumlah sumberdaya manusia 

yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah juga. Hal inilah 

8
 Wilson Bangun. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 231. 

9
 Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2007), h. XXIV 
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yang saat ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia yang 

harus segera ditangani karena sumber daya manusia merupakan bagian 

strategis yang penting dalam pengembangan perbankan syariah di masa 

mendatang. 

Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia tentunya harus ada 

dukungan dari pengelolaan sumber daya manusia syariah yang berkualitas, 

sebab tidak mungkin bank syariah dapat mencapai kesuksesan tanpa 

manajemen sumber daya manusia syariah yang berkulitas. Kehadiran bank 

syariah di Indonesia sebagian besar barasal dari bank-bank konvensional yang 

membuka cabang bank syariah, dikhawatirkan banyak bank syariah yang 

tidak memiliki manajemen sumber daya manusia syariah yang berkualitas 

karena tidak memiliki pengalaman dalam akademik, maupun praktik dalam 

bank syariah. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan sumber daya manusia 

merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional 

suatu bank, untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai 

motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.
10

 

Begitu juga yang terjadi pada jaringan syariah PT. Bank NTB, Kesiapan 

sumber daya manusia khsusnya pada bagian analis pembiayaan sangat vital 

dalam rangka menjalankan usaha bank syariah. Karena tenaga sumber daya 

manusia pada bagian analis pembiayaan ini harus memahami konsep dan pola 

pembiayaan dan lain-lainnya secara teknis. Pasalnya, sumber daya manusia di 

analis pembiayaan ini menjadi kunci dalam industri perbankan. Secara umum 

rata-rata sumber daya manusia yang dimiliki pada jaringan syariah PT. Bank 

NTB sudah mengerti tentang praktek teknis operasional perbankan secara 

umum, akan tetapi terkait konsep dan teori syariah belum dapat dipastikan 

apakah sumber daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB 

memahami dan mampu menerapkan konsep syariah tersebut, karena notabene 

 

 
 

10
 Kasmir, Manajeman Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi 1, Cet 

ke-4, h. 133. 
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sumber daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB memiliki basic 

kompetensi keilmuan yang rata-rata dari keilmuan umum. 

Dengan demikian merupakan tantangan tersendiri bagi divisi Human 

Resources Development (HRD) pada jaringan syariah PT. Bank NTB pada 

fungsi operasional dalam rekrutmen sumber daya manusia, karena menjadi 

tugas tersendiri untuk menentukan calon pegawai agar dapat memastikan 

bahwa tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan nantinya adalah the right 

people in the Right place.
11

 

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merasa tertantang untuk 

meneliti lebih lanjut dari hal tersebut dan penulis mencoba menuangkannya 

dalam sebuah penelitian yang bertema: “Analisis Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bank Syariah Terhadap Kualitas dan Prestasi Kerja. (Studi Pada 

Jaringan Syariah PT. Bank NTB)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia bank syariah berpengaruh 

terhadap kualitas kerja pada jaringan syariah PT. Bank NTB? 

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia bank syariah berpengaruh 

terhadap prestasi kerja pada jaringan syariah PT. Bank NTB? 

 
C. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka 

signifikansi hasil penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisa kompetensi sumber daya manusia bank 

syariah serta pengaruhnya terhadap kulitas kerja di jaringan syariah PT. 

Bank NTB. 

 

 

 

11
 Malayu S.P Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)” edisi revisi, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet II, h. 10. 
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2. Mengetahui dan menganalisa kompetensi sumber daya manusia bank 

syariah serta pengaruhnya terhadap prestasi kerja di jaringan syariah PT. 

Bank NTB. 

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Bagi Akademisi sebagai aset pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh kalangan akademisi, implementasi ilmu pengetahuan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran, dan menambah literature kepustakaan 

mengenai peluang dan tantangan penyediaan sumber daya manusia pada 

bank syariah. 

2. Bagi praktisi terutama divisi sumber daya manusia di jaringan syariah PT. 

Bank NTB dapat melakukan perbaikan mengenai kompetensi sumber daya 

manusia yang layak dan sesuai dengan kebutuhan agar memberikan 

dampak positif bagi kualitas dan prestasi kerja pegawai. 

3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini merupakan bahan edukasi dan 

sosialisasi yang memberikan pemahaman terhadap perbankan syariah di 

Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN PERSPEKTIF 

 
A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan telaah kepustakaan dari penelitian 

yang dilakukan sebelumnya sebagai pembanding pada penelitian yang 

dilakukan saat ini, diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Eva Nuroniah dan Abdi Triyanto
1
, yang meneliti tentang analisis pengaruh 

tingkat religiositas terhadap kinerja karyawan bank syariah; studi kasus 

pada karyawan kantor pusat bank syariah. penelitian ini lebih bersifat ingin 

mengetahui tingkat religiositas dan kinerja karyawan bank syariah. 

Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana seharusnya manajer 

meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini adalah adalah, bahwa 

tingkat religousitas sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. 

2. Muhamad Mustaqim
2
, yang meneliti tentang prinsip syariah dalam 

manajemen sumber daya manusia; Studi implementasi manajemen sumber 

daya manusia UMKM di Kudus. Tulisan ini mengkaji tentang 

implementasi prinsip syariah dalam manajemen sumber daya manusia 

dengan objek penelitiannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang 

ada di Kudus. Hasil penelitian ini menyatkan bahwa penggunaan prinsip 

syariah dapat dilakukan dalam manajemen pada lembaga bisnis yang tidak 

berlabel Islam atau syariah. 

3. Ai Ika
3
, yang meneliti tentang korelasi rekrutmen karyawan, dengan 

Kualitas sumber daya manusia pada Bank Danamon Syariah, yang juga 

lebih fokus pada proses rekrutmen karyawan baru dengan menggunakan 

 
 

1
 Penulis adalah peneliti pada program studi perbankan syariah, sekolah tinggi ekonomi 

Islam SEBI. Dalam jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 
2
 Penulis adalah peneliti pada STAIN Kudus. Dalam jurnal penelitian. 

3
 Ai Ika, “Korelasi Rekrutmen Karyawan Dengan Kualitas SDM Pada Bank Danamon 

Syariah. 
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metodologi penelitian kuantitatif. Hasil review pada studi terdahulu 

tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal pembahasaan 

mengenai sumber daya manusia. Sedangkan letak perbedaannya adalah 

pada bahasan yang lebih menekankan pada kompetensi sumber daya 

manusianya dalam menseleksi calon pegawai yang merupakan tugas dari 

divisi SDM/ HRD pada suatu perusahaan. Perbedaan selanjutnya adalah, 

pada studi terdahulu rumusan permasalahan lebih difokuskan pada proses 

rekrutmen dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sudah 

ada. 

Dengan demikian, kedua penelitian tersebut pada dasarnya memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mengupas 

tentang bagaimana seharusnya kompetensi sumber daya manusia di bank 

syariah dapat meninggkatkan kualitas dan prestasi kerja. 

 
B. Kajian Teoretik 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Syariah 

Peran Sumber daya manusia merupakan faktor penentu organisasi 

atau perusahaan, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan 

keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dengan kompetensi yang tinggi 

yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau 

perusahaan tentu hal ini akan mementukan kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif 

perusahaan itu sendiri.
4
 

Kompetensi kerja memang sangat menetukan kemampuan saing 

perusahaan, apalagi yang menyandarkan kekuatannya pada 

profesionalisme orang yang terjadi pada setiap perusahaan. Kompetensi 

merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan 

 

 
 

4
 Diakses pada blog jurnal manajemen sumber daya manusia, konsep kompetensi: Definisi, 

karaktersitik,dan kategori kompetensi. Diakses pada 09 Agustus 2018. 
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serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
5
 

Dengan demikian, kompetensi menunjukan keterampilan atau 

pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang 

tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang 

tersebut. 

Kompetensi menurut Spencer,
6
 merupakan landasan dasar 

karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, 

menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi berasal dari 

kata kompeten yang berarti cakap (mengetahui) berkuasa (memutuskan, 

menentukan), sedangkan kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) 

untuk menentukan (memutuskan sesuatu).
7
 

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai 

dengan standard yang ditetapkan. Standarisasi kompetensi kerja adalah 

proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan standard kompetensi 

kerja. Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disebut SKKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang 

untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.
8
 

Sedangkan menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998)
9
, 

kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang 

pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. 

Aspek- aspek pribadi ini termasuk sifat, motif- motif, system nilai, sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi- kompetensi akan 

mengarahkan tingkah laku. Sedangkan tingkah laku akan menghasilkan 

 

5
 Wibowo, Sistem Manajemen Kinerja.(Jakarta: Gramedia, 2007), h. 86 

6
 Hasibuan, Malayu S.P, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia,.(Yogyakarta: PT. Amara 

Books, 2003), h. 87 
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai 

Pustaka, h. 584. 
8
 Pasal 10 ayat 4 Undang-undang Nomor 13, Tahun 2003; Tentang Ketenagakerjaan 

9
 System manajemen SDM Berbasiskan Kompetensi diakses 07 Agustus 2018 pada 

www.endang965.wordpress.com 

http://www.endang965.wordpress.com/
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kinerja. Perilaku- perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

superior bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya, dari satu peran ke 

peran lainnya didalam organisasi. Menghadap kesulitan tersebut, sudah 

banyak organisasi, khususnya organisasi bersekala besar yang telah 

menggunakan model-model kompetensi (competency models) untuk 

membantu mereka mengenali keterampilan- keterampilan, pengetahuan 

dan karakteristik pribadi yang sangat penting, yang dibutuhkan untuk 

berhasil mencapai kinerja yang superior. 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua aspek-aspek pribadi dari seseorang pekerja itu merupakan 

kompetensi. Hanya aspek- aspek pribadi dari seseorang pekerja itu 

merupakan kompetensi. Hanya aspek- aspek pribadi yang mendorong 

dirinya untuk mencapai kinerja yang superiorlah yang merupakan 

kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi akan selalu terkait dengan kinerja yang superior. 

Model-model kompetensi menjelaskan perilaku-perilaku yang 

terpenting yang diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau 

fungsi yang spesifik, yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai 

kompetensi. Model kompetensi dibedakan menurut kepentingannya, 

menjadi model kompetensi untuk: Leadership, Coordinator, Experts dan 

support. 

Model kompetensi untuk kepemimpinan dan coordinator pada 

dasarnya sama dan meliputi: komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, 

orientasi pada pelayanan masyarakat, berpikir konseptual, pengambilan 

keputusan, mengembangkan orang lain, standar profesionalisme tinggi, 

dampak dan pengaruh, inovasi, kepemimpinan, kepedulian organisasi, 

orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, strategi bisnis, kerja sama 

tim, dan keberagaman. Model kompetensi untuk experts dan support pada 

dasarnya juga sama dan meliputi: komitmen atas pembelajaran 

berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan 

dan hal-hal detail, berfikir kreatif dan inovatif, fleksibilitas, standar 
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profesionalisme tinggi, perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, 

pemecahan masalah, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, 

kerja sama tin dan keberagaman. 

Sementara itu, Zwell
10

 membedakan kompetensi menurut posisi 

dan menurut tingkat dan fungsi kerja sedangkan tingkat dan fungsi kerja 

dibedakan lagi antara superior serta antara mitra dan superior. 

Aplikasi dari model-model kompetensi di perusahaan dapat 

memberikan manfaat dalam meningkatkan system Manajemen Sumber 

Daya Manusia yang ada didalam perusahaan, seperti yang diungkapkan 

oleh Lucia dan Lepsinger
11

, yaitu: seleksi, pelatihan dan pengembangan, 

penilaian kinerja, perencanaan karir/ suksesi 

a. Seleksi 

1) Memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai persyaratan- 

persyaratan jabatan; 

2) Meningkatkan kemungkinkan untuk merekrut pekerja yang akan 

berhasil didalam pekerjaannya; 

3) Meminimalkan investasi (baik waktu dan uang) pada pekerjaan 

yang mungkin tidak memenuhi harapan perusahaan; 

4) Memasstikan proses wawancara yang lebih sistematis; 

5) Membantu membedakan kompetensi- kompetensi yang dapat 

dilatihkan dan kompetensi-kompetensi yang sulit untuk 

dikembangkan.
12

 

b. Pelatihan dan Pengembangan 

1) Meningkatkan pekerjaan untuk memusatkan perhatian pada 

keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik- karakteristik yang 

mempunyai dampak terbesar terhadap efektifitasnya; 

 

 

 
10

 Hasibuan, Malayu S.P dan kawan-kawan. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

(Yogyakarta: PT. Amara Books, 2003), h. 218. 
11

 System Manajemen SDM Berbasiskan Kompetensi diakses 07 Agustus 2018 pada 

www.endang965.word press.com 
12

 Ibid. 

http://www.endang965.word/
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2) Memastikan bahwa kesempatan-kesempatan untuk melakukan 

pelatihan dan pengembangan berjalan selaras dengan nilai dan 

strategi- strategi organisasi; 

3) Memaksimalkan efektifitas dari waktu dan dana yang digunakan 

untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; 

4) Memberikan sebuah kerangka untuk melakukan proses bimbingan 

dan pemberian umpan balik yang berkelanjutan.
13

 

c. Penilaian Kinerja 

1) Memberikan pemahaman bersama tentang hal- hal yang akan 

dimonitor dan diukur; 

2) Memusatkan perhatian dan mendororng proses diskusi tentang 

penialaian kinerja; 

3) Memusatkan perhatian dalam mendapatkan informasi tentang 

tingkah laku pekerja dalam pekerjaan.
14

 

d. Perencanaan Karir/ Suksesi 

1) Menjelaskan tentang keterampilan- keterampilan, pengetahuan 

dan karakteristik- karakteristik yang diperlukan oleh suatu 

pekerjaan/ peran; 

2) Memberikan metode untuk mengukur kesiapan dari calon 

pemegang jabatan atas peran yang akan dipegangnya; 

3) Memusatkan perhatian dari rencana pelatihan dan pengembangan 

pada kompetensi- kompetensi yang belum dimiliki oleh calon 

pemegang jabatan; 

4) Memungkinkan organisasi untuk malakukan pembandingan 

(benchmark) diantara sejumlah karyawan potensial yang 

prestasinya sangat baik.
15

 

2. Kualitas Kerja 

Menurut wilson dan Heyel
16

 kualitas kerja adalah mutu seorang 

pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, 

13
 Ibid. 

14
 Ibid. 

15
 Ibid. 
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kerapian, dan kelengkapan. Ketepatan yang dimaksud adalah ketepatan 

dalam melaksanakan pekerjaan, artinya adanya kesesuaian antara rencana 

kerja dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kerapian adalah 

kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan 

kelengkapan adalah ketelitian dalam melaksanakan tugas. 

Sedangkan menurut Matutina
17

 kualitas kerja yang mengacu pada 

kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dimiliki seorang pegawai. Pengetahuan meruapakn 

kemampuan yang berpedoman dan berorientasi pada tingkat intelejensi, 

daya fikir, dan penguasaan ilmu yang ruang lingkupnya luas. 

Keterampilan mencakup kemampuan dan penguasaan operasional dan hal 

teknik pada suatu bidang tertentu. Sementara kemampuan adalah sesuatu 

yang terbentuk kaena kompetensi yang dimiliki seorang pegawai, dalam 

hal ini mencakup kerja sama, loyalitas, kedisiplinan, dan tanggungjawab. 

3. Prestasi Kerja 

Pada dasarnya manusia hidup di dunia untuk memenuhi semua 

kebutuhannya maka diharuskan untuk bekerja. Dalam proses kerja 

tersebut adakalanya mencapai titik puncak sukses yang sering kita dengar 

dengan istilah prestasi dari kerja itu sendiri. Prestasi kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam 

mengerjakan tugas atau pekerjaannya secara efisien dan efektif.
18

 

Menurut Prawirosentono
19

 prestasi adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan 

 
16

 Willson and Heyyel, Hand Book Of Modern Office Management and Administration 

Service. (Mc Graw Hill Inc. New Jersey, 1987), h. 101 
17

 Matutina, Manajemen Sumber daya Manusia, cetakan kedua. (Jakarta: Gramedia Widia 

Sarana Indonesia, 2001), h. 87 
18

 Aloysia Alfa Phalestia, Prestasi Kerja. Diakses www.rumahbelajarpsikologi.com pada 

tanggal 07 Agustus 2018. 
19

 Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan. (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 2 

http://www.rumahbelajarpsikologi.com/
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menurut Malayu SP Hasibuan
20

 prestasi didefiniskan sebagai suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas waktu, kecakapan, 

kesungguhan, serta pengalaman. Sedangkan menurut Preffer
21

 prestasi 

adalah kemampuan kerja atau suatu kinerja yang dicapai serta yang 

perlukan. 

Dengan demikian prestasi dapat dilihat dari beberapa dimensi 

yang berbeda, yang pertama adalah prestasi sebagai hasil atau output yaitu 

menilai prestasi melihat apa yang telah dicapai oleh seseorang. Kedua 

adalah prestasi dilihat dari aspek prosesnya. Bagaimana prosedur- 

prosedur yang telah dilaluinya dan ditempuh seseorang dalam 

menyelesaikan tugasnya. Dan dimensi lain adalah ditinjau dari aspek 

kontekstualnya yakni kemampuan sendiri (personal ability) yang dimiliki 

oleh seorang karyawan. 

Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses 

oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan 

tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan 

loyalitas organisasional dari karyawan. Penilaian prestasi kerja 

karyawan adalah penilaian yang sistematik terhadap penampilan kerja 

mereka sendiri dan potensi karyawan dalam upaya mengembangkan 

diri untuk kepentingan bank syariah.
22

 

a. Penilaian Prestasi Kerja 

Prestasi merupakan suatu hasil dari budaya kerja dan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang 

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

 

 
20

 Malayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), h. 87 
21

 Preffer, Jeffrey, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT. 

Amara Books, 2003), h. 12 
22

 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 

Cet 1, h. 159-160 
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tertentu.
23

 Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup 

efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas 

tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Prestasi merupakan hasil perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

dari kinerja yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan peranannya 

dalam lembaga. 

Prestasi karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya lembaga dalam mencapai tujuannya. Ahli lain 

mengatakan prestasi merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam menjalankan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Prestasi tersebut bisa dilihat secara fisik dan bahkan banyak 

yang tidak teridentifikasi secara fisik. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan  

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang 

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif 

untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
24

 

Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur 

yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat- sifat yang  

berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui  seberapa 

produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa bekerja sama atau 

lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan dan 

organisasi memperoleh manfaat.
25

 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat 

perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian 

 

23
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2005), h. 309 
24

 Veithzal Rivai, Manajemen SDM Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek,(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 309 
25

 Penilaian Kinerja Karyawan: Definisi, Tujuan dan Manfaat. Diakses pada Jurnal- 

sdmBlog.com. pada tanggal 09 Agustus 2018. 
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kerja. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh kinerja karyawan atau kinerja merupakan hasil kerja 

konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Apabila penilaian kinerja dilakukan dengan benar, para 

karyawan, para penyelia, departemen sumber daya manusia dan 

akhirnya perusahaan akan diuntungkan dengan adanya kepastian 

bahwa upaya-upaya individu memberikan kontribusi kepada fokus 

strategi perusahaan. 

Instrumen penilaian kinerja merupakan alat yang dipakai untuk 

menilai kinerja individu seseorang karyawan yang meliputi:
26

 

1) Prestasi kerja, yaitu hasil kerja karyawan dalam menjalankan 

tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja; 

2) Keahlian, yaitu tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh 

karyawan dalam menjalankan tugas yang dibebankan padanya. 

Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, dan 

inisiatif; 

3) Perilaku, yaitu sikap dan tingkah laku karyawan yang melekat 

pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung 

jawab dan disiplin; 

4) Kepemimpinan, yaitu merupakan aspek kemampuan manajerial 

dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk 

pengambilan keputusan dan penentuan prioritas. 

Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja organisasi yang 

dicerminkan oleh kinerja karyawan atau dengan kata lain, kinerja 

merupakan hasil kerja konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Penilaian kinerja dapat mengacu pada suatu system formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan 

 

26
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Karyawan Negeri Sipil. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 377 
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mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku 

dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. 

Penilaian kinerja dapat mengacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku 

dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran. Penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk:
27

 

1) Mengetahui pengembangan, seperti identifikasi kebutuhan 

pelatihan, umpan balik kinerja, menentukan transfer dan 

penugasan, dan identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan; 

2) Pengambilan keputusan administratif, seperti keputusan untuk 

menentukan gaji, promosi mempertahankan atau membehentikan 

karyawan, pengakuan kinerja karyawan, dan pemutusan 

hubungan kerja; 

3) Keperluan perusahaan, seperti perencanaan Sumber Daya 

Manusia, menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi pencapaian 

tujuan perusahaan, informasi untuk identifikasi tujuan, evaluasi 

terhadap sistem Sumber Daya Manusia, dan penguatan terhadap 

kebutuhan pengembangan perusahaan; 

4) Dokumentasi, seperti kriteria validasi penelitian, dokumentasi 

keputusan-keputusan tentang Sumber Daya Manusia, dan 

memenuhi persyaratan hukum. 

Penilaian kinerja ini tentunya memiliki manfaat yang dapat 

dirasakan langsung oleh karyawan yang diniai seperti meningkatkan 

motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, adanya kejelasan standard 

hasil yang ditetapkan mereka, kesempatan berkomunikasi dengan 

atasan, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi, meningkatkan 

hubungan yang harmonis, dan lain- lain.
28

 

 

27
 Veithzal Rivai, Manajemen SDM Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 311 
28

 Penilaian Kinerja Karyawan: Definisi, Tujuan dan Manfaat. Diakses pada Jurnal- 

sdmBlog.com. pada tanggal 09 Agustus 2018. 
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Selain berdampak langsung terhadap karyawan yang dinilai, 

penilaian kinerja karyawan juga dapat bermanfaat bagi penyelia dan 

perusahaan. Bagi penyelia (supervisor, manager, dan penyelia) yaitu 

sebagai bahan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada 

masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang 

Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang, dan sebagai alat 

yang memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki 

kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan untuk perkembangan karier dan memperkuat kualitas 

hubungan antar   manager yang bersangkutan dengan 

karyawannya.
29

 

Sedangkan bagi perusahaan, penilaian kinerja memiliki 

manfaat sebagai: peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas, 

meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan motivasi karyawan 

secara keseluruhan, perbaikan seluruh unit- unit yang ada dalam 

perusahaan, meningkatkan keharmonisan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, meningkatkan pengawasan yang ketat, dan lain-lain.
30

 

 
C. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas, dan Prestasi 

Kerja 

Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk 

menentukan kerja karyawan, seperti profesional, manajerial atau senior 

manajer. Organisasi akan mempromosikan karyawan yang memenuhi kriteria 

kompetensi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih 

tinggi. Karena kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan 

individu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi dirinya 

dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan 

organisasi atau tuntutan dari pekerjaan yang menggambarkan satu kinerja. 

 

29
 Veithzal Rivai, Manajemen SDM Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 311. 
30

 Penilaian Kinerja Karyawan: Definisi, Tujuan dan Manfaat. Diakses pada www.Jurnal- 

sdmBlog.com. pada tanggal 09 Agustus 2018. 

http://www.jurnal-sdmblog.com/
http://www.jurnal-sdmblog.com/
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Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan 

penempatan kerja karyawan. Karyawan yang ditempatkan pada tugas tertentu 

akan mengetahui kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapainya dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi 

yang sesuai dengan tolak ukur penilaian kinerja. Sehingga sistem pengelolaan 

sumber daya manusia lebih terarah, karyawan dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, tingkat kompetensi dan 

kinerjanya. 

Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk merefleksikan 

efisiensi dan efektifitas kinerja karyawan. Kecenderungan organisasi 

menggunakan beberapa kompetensi seperti, komunikasi, kerja sama 

kelompok, kepemimpinan, dan pemutusan keputusan secara analisis dalam 

pekerjaan sebagai refleksi efisiensi dan efektifitas individu dalam 

menggunakan knowladge dan skill. 

Mengacu pada pengertian kompetensi yang terdiri dari kemampuan 

teknis, keterampilan dalam menganalisa dan mengambil keputusan, 

kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja mandiri dan kelompok 

sampai pada aspek kepemimpinan dan manajerial, maka melalui suatu 

kompetensi tertentu seorang karyawan akan bekerja secara baik dan 

berkualitas dalam bidangnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia dapat digunakan untuk mengarahkan karakteristik 

individu dalam menyeleksi pekerjaan yang diamanahkan. Kompetensi 

komunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan secara analitis merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kompetensi 

sumber daya manusia secara umum. Andersen mendefinisikan kompetensi 

sebagai “karakteristik dasar yang terdiri kemampuan, pengetahuan, serta 

atribut personal lainnya yang mampu membedakan seseorang yang memiliki 

perform dan tidak memiliki perform” komponen dalam kompetensi terdiri 
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dari potensi-potensi yang mengacu pada kecakapan tertentu, diantaranya 

adalah komunikasi, kerja sama kelompok, kepemimpinan dan pemutusan 

secara analisis, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan 

efisien.
31

 

Variabel kinerja Bernardin dan Rusell memberikan pengertian 

performance atau kinerja sebagai berikut: “Performance is defined as the 

record of outcomes prodeced on a sfecified job function or activity during 

time period”.
32

 Kualitas dan prestasi kerja merupakan catatan tentang hasil- 

hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 

selama kurun waktu tertentu. Terdapat beberapa indikator kinerja yang 

biasanya dinilai untuk mengungkapkan kinerja karyawan. 

Tabel 1.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(Y) 

Andersen
33

 

 Komunikasi 
 Kerja Sama Kelompok 

 Kepemimpinan 

 Mengambil Keputusan Secara 

Analisis 

Kualitas (X1) 
 Lingkungan Kerja 
 Pembagian Kerja 

 

Prestasi (X2) 

Bernardin, Russell
34

 

 Hasil Kerja 
 Kedisiplinan 

 Kerja Sama 
 Tanggung Jawab 

 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa variabel-variabel tersebut 

saling melengkapi satu sama lain dalam kerangka untuk mencari dan menan 

 

 

 

 

 

 
 

31
 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 15 

32
 Mangkunegaran, Prabu. 2007. Evalusi Kinerja SDM. (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2007), h. 15. 
33

 Susilo Martoyo. Manajemen Sumber Daya … h. 15 
34

 Prabu Mangkunegaran, Evalusi Kinerja SDM …. h. 15. 
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D. Kerangka Berfikir 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 

mempunyai peran penting dalam suatu organisasi, karena dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi, maka pemimpin tidak dapat mengabaikan 

karyawan dan situasi lingkungan kerjanya dengan memperhatikan tingkat 

kualitas dan prestasi kerja karyawan yang dicapai, serta hal-hal yang 

mempengaruhi kualitas dan prestasi tersebut yakni pengetahuan, 

keterampilan, lingkungan kerja, pembagian kerja, kuantitas kerja, serta 

keandalan kerja. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki oleh sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu hal ini akan 

mementukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang pada akhirnya 

akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri.
35

 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan yang didukung 

oleh sikap kerja yang dituntut dalam pekerjaan tersebut. Selain itu, juga dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi akan selalu terkait dengan kinerja yang 

superior. 

Kualitas kerja merupakan mutu seorang pekerja dalam hal 

melaksanakan tugasnya sebagai pegawai, meliputi lingkungan kerja dan 

pembagian kerja lingkungan kerja yang dimaksud adalah kondusifitas tempat 

bekerja, baik pada tingkat pimpinan, sesama rekan kerja maupun dengan 

lingkungan sekitar. Lingkungan kerja sangat besar pengaruhnya untuk 

melihat kualitas kerja dalam sebuah peruasahaan. Begitu juga dengan faktor 

pembagian kerja, yang juga sangat berpengaruh untuk kualitas kerja. 

Diantaranya makna tentang pembagian kerja adalah, bahwa diperlukan 

adanya regenerasi pekerja pada bidang tertentu. Kesalahan pembagian kerja 

atau job deskripsi pada suatu pekerjaan akan juga mempengaruhi kualitas 

pekerjaan itu sendiri. 

 

 
 

35
 Diakses pada blog jurnal manajemen sumber daya manusia, konsep kompetensi: Definisi, 

karaktersitik,dan kategori kompetensi. Diakses pada 09 Agustus 2018. 
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Prestasi kerja merupakan suatu yang diharapkan oleh perusahaan 

karena kesuksesan atau hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya yang sesuai dengan tanggungjawab, kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan, serta kuantitas kerja dan keandalan kerja yang diberikan 

kepadanya harus dipertanggungjawabkan hasilnya kepada perusahaan. 

Prestasi kerja sangat dipengaruhi oleh faktor kuantitas pekerjaan yang 

dibebankan kepada para pekerja, semakin banyak pekerjaan yang 

diselesaikan, maka semakin berprestasi pekerja tersebut. Begitu juga dengan 

keandalan kerja pun sangat mempengaruhi prestasi kerja. Keandalan dalam 

bekerja dimaknai sebagai ketangguhan dalam melaksanakan pekerjaan, 

dengan tetap berorientasi pada tujuan perusahaan. Dengan demikian prestasi 

kerja sudah barang tentu dipengaruhi oleh kuantitas dan keandalan kerja. 

Dengan demikian berdasarkan teori-teori yang ada, maka dapat 

dirumuskan suatu model kerangka pemikiran yang akan digunakan pada 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Kerangka Berfikir 

 
 

Kualitas Kerja (X1) 

 Lingkungan Kerja 

 Pembagian Kerja 

 

 
 

Kompetensi (Y) 

 Pendidikan 

 Keterampilan 

 

 

 
 

SDM (Z) 

 Pengetahuan 

 Keterampilan 

 Lingkungan Kerja 

 Pembagian Kerja 

 Kuantitas Kerja 

 Keandalan Kerja 
 

 
 

Prestasi Kerja (X1) 

 Kuantitas Kerja 

 Keandalan Kerja 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian tentang analisis kompetensi sumber daya manusia bank 

syariah terhadap kualitas dan prestasi kerja yang dilakukan pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB, maka pada prinsipnya sudah menjadi keharusan bagi 

setiap perbankan syariah untuk memiliki sumber daya manusia yang 

mumpuni dalam bidaang keuangan dan perbankan syariah, baik konsep, teori 

maupun praktik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan eksistensi 

perbankan syariah yang sesungguhnya, baik dari sumber daya manusianya 

yang memang memiliki kompetensi, konsep, teori, bahkan praktik 

pelaksanaan operasional syariah di perbankan. 

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan sekaligus 

kegelisahan terkait sumber daya manusia di perbankan syariah, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Selama ini bank-bank umum konvensional yang membuka windows 

syariah atau unit usaha syariah atau mengkonversi menjadi syariah secara 

keseluruhan tidak ingin direpotkan merekrut pegawai baru, karena terkait 

dengan cost tinggi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, yang pada 

akhirnya perbankan-perbankan syariah tersebut memanfaatkan sumber 

daya manusia yang ada, kemudian mem”vermak”nya menjadi sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi instan dalam bidang syariah 

dengan pola trainning dan pelatihan yang diadakan oleh perbankan 

tersebut. Dengan demikian pada satu sisi bank diuntungkan dengan tidak 

mengeluarkan banyak cost untuk merekrut pegawai baru, cukup dengan 

melakukan trainning dan pelatihan bagi sumber daya manusianya maka 

jadilah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah secara 

instan. Pada sisi yang lain dengan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi syariah instan tersebut, dikhawatirkan terjadi kerancuan 

bahkan kesalahan fatal dalam operasional perbankan syariah, yang pada 

akhirnya dapat memunculkan istilah “bank syariah sama saja dengan bank 
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konvensional” karena sumber daya manusianya tidak memiliki “ruh” 

kompetensi syariah yang mumpuni. 

2. Perbankan konvensional yang memiliki windows atau unit usaha syariah 

selama ini, walaupun melakukan rekrutmen sumber daya manusia 

cenderung yang direkrut adalah sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi diluar kompetensi keuangan dan perbankan syariah, kalaupun 

ada yang berasal dari sarjana-sarjana yang memiliki kompetensi syariah 

prosentasenya relatif sedikit, cenderung lebih banyak dari background 

pendidikan diluar kompetensi keuangan dan perbankan syariah, seperti 

dari teknik, pertanian, peternakan, bahkan dari sarjana-sarjan yang sangat 

jauh dari kompetensi keuangan dan perbankan syariah tersebut. Padahal 

jika perbankan-perbankan konvensional yang memliki windows atau unit 

usaha syariah bahkan yang konversi ke syaria, merekrut sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi di keuangan dan perbankan syariah, 

jauh lebih murah cost-nya, tidak perlu ada trainning dan pelatihan kembali 

bagi sumber daya manusianya. 

Dengan demikian sebagai bahan pertimbangan, bahwa  pada 

hakikatnya keberadaan sumber daya manusia diperbankan syariah sejatinya 

memiliki kompetensi yang benar-benar kompetensi, guna menunjang kualitas 

dan prestasi kerja pada bank syariah tersebut. Hal ini menjadi sangat penting 

untuk menjadi evalusi bagi perbankan syariah, demi mewujudkan perbankan 

syariah yang benar-benar syariah yang memiliki sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi, konsep dan teori perbankan syariah yang tertata dengan 

baik, yang pada akhirnya aktifitas operasional perbankan syariah menjadi 

murni dan benar-benar syariah yang memberikan efek positif bagi kemajuan 

perbankan syariah itu sendiri dan tidak ada keraguan dari masyarakat. 

Berdasarkan gambaran penjelasan terkait dengan instrumen penelitian 

ini tergambar dalam hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia 

bank syariah (X1) terhadap kulitas kerja (Y1) pada jaringan syariah PT. 

Bank NTB. 
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H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia 

bank syariah (X1) terhadap prestasi kerja (Y2) pada jaringan syariah PT. 

Bank NTB. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia 

bank syariah (X1) terhadap kualitas kerja (Y1) dan prestasi kerja (Y2) 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 

H4 : Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas kerja  sumber  daya  

manusia bank syariah (Y1) terhadap prestasi kerja (Y2) sumber daya 

manusia bank pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yang disajikan karena penelitian dalam bentuk angka-angka yang 

dideskripsikan berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui pernyataan 

dalam angket penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto yang 

mengemukakan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, deskripsi 

terhadap data tersebut, serta penyajian hasil.
1
 

 
B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan 

(fieldresearch),
2
 dengan subyek penelitian pegawai pada Jaringan Syariah PT. 

Bank NTB. Penelitian ini berlokasi di Kantor Jaringan Syariah PT. Bank 

NTB, Jl. Pejanggik No. 104 Mataram NTB, pada divisi Human Resource 

Departement (HRD) atau divisi Sumber Daya Manusia (SDM). 

 
C. Sifat dan Subyek Penelitian 

Sifat dari Penelitian ini adalah deskriptif analysis, yaitu 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang ada, dan menggambarkannya dengan terbuka sesuai 

kenyataan yang terjadi.
3
 Sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah 

karyawan atau pegawai pada Jaringan Syariah PT. Bank NTB. Hal ini 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah kompetensi sumber daya 

 
1
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006) , h. 12. 
2
 Jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang 

data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian. Lihat Supardi, 

Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34. 
3
 Suahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. XII, ed. Revisi 

V (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 9, 30. 
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manusia bank syariah pada jaringan syariah PT. Bank NTB memberikan efek 

positif pada kualitas dan prestasi kerja. 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah setiap pegawai pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB yang memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

sampel dalam penelitian ini, namun dikarenakan kendala teknis, dan 

jumlah pegawai yang cukup banyak yang menjadi penyebab kesulitan 

dalam penelitian, maka pengambilan sampel dilakukan hanya pegawai 

yang berada pada jaringan syariah PT. Bank NTB saja. Dengan jumlah 

total pegawai PT. Bank NTB yang berjumlah 800 orang
4
 dan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 pegawai pada 

jaringan syariah PT. Bank NTB. Sampel diambil secara proporsional 

berdasarkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia bank syariah 

terhadap kualitas kerja, dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

terhadap prestasi kerja, dengan teknik pengukuran variabel penelitian 

menggunakan model skala likert, yaitu dengan memberikan nilai pada 

setiap jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan format 

R.S.Likert.
5
 Skala yang digunakan adalah: 

Sangat Baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup Baik (CB) 

Tidak Baik (TB) 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber 

daya manusia bank syariah terhadap kualitas kerja, dan kompetensi sumber 

daya manusia bank syariah terhadap prestasi kerja pada jaringan syariah 

PT. Bank NTB, yang terdiri atas tiga variabel yang masing- masing 

memiliki empat indikator, yaitu: 

 

 

 
 

4
 Hasil wawancara dengan Bapak Dicky pada tanggal 25 September 2018 di kantor jaringan 

syariah PT. Bank NTB Praya Lombok Tengah. 
5
 Suahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu … h. 8. 
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1. Variabel kompetensi sumber daya manusia yang memiliki indikator 

komunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan, dan mengambil 

keputusan secara analisis.
6
 

2. Variabel kualitas yang meliputi indikator pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan. 

3. Variabel prestasi yang meliputi indikator hasil kerja, kedisiplinan, kerja 

sama, dan tanggung jawab. 

Subyek dari penelitian ini adalah pegawai pada jaringan syariah 

PT. Bank NTB, yang tersebar dibeberapa kantor pembantu syariah PT. 

Bank NTB, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pegawai yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun; 

2. Pegawai yang telah memiliki jam terbang pada job deskripsi yang 

berbeda selama 2 (dua) tahun; 

3. Pegawai yang memiliki pendidikan minimal strata satu (S1); 

4. Pegawai yang pernah menduduki jabatan tertentu; 

5. Pegawai yang pernah bersingungan langsung dengan nasabah. 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan/ 

membagikan lembar pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi sumber 

daya manusia bank syariah terhadap kualitas dan prestasi kerja pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB. 

1. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk angket. Sumber data 

primer (responden) yang menjadi populasi penelitian ini adalah karyawan 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 

 

 

 
 

6
 Susilo Martoyo. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 15 
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2. Teknik Pengujian Instrumen 

Teknik pengukuran variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini 

menggunakan 

a. Pengujian Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas instrument dilakukan untuk mengukur tingkat 

kevalidan suatu instrument. Tinggi atau rendahnya validitas 

instrument akan menunjukkan penyimpangan data yang 

dikumpulkan. Jika validitas tinggi, maka data yang ada akan 

menunjukkan tidak adanya penyimpangan. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur validitas adalah rumus Product-Moment Pearson:
7
 

 

 
Dimana: 

n = Jumlah subyek 

rxy = Koefisien korelasi 

x = Skor setiap item 

y = Skor total 

(∑ x)
2
 = Kuadrat jumlah skor item 

∑ x
2
 = Jumlah kuadrat skor item 

(∑ y)
2
 = Kuadrat jumlah skor total 

∑ y
2
 = Jumlah kuadrat skor total 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan 

suatu instrumen. Instrument yang reliabel akan menunjukkan 

bahwa instrument tersebut akan mampu mengungkapkan data 

yang dapat dipercaya (dapat diandalkan). Teknik pengukuran 

 

 

 
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 144-146. 
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i 

reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha, yaitu:
8
 

n(S
2
 - ∑S

2
 ) 

α = 
(n – 1)S

2
 

Dimana: 

α = Koefisien alpha 

n = Jumlah item dalam skala 

S
2
 = Varian total dari skor test 

S 
2
 = Varian dari setiap item skala 

 

E. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari responden digunakan 

analisis kuantitatif, yaitu analisa berdasarkan metode statistik dan 

mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu dengan menggunakan 

tabel untuk mernpermudah analisa penelitian. Analisa yang digunakan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas 

dengan variabel terikat mempunyai pengaruh yang berarti atau tidak,  dan 

diuji dengan menggunakan satu variabel bebas. Dengan rumus sebagai 

berikut:
9
 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3Xb3 + b4Xb4 + b5Xb5 + ............ + e 

Dimana: 

Y = Variabel terikat 

a   =  Konstanta/Intersept 

X1 = Reliability/ Keandalan 

X2 = Assurance/ Jaminan 

X3 = Tangibles/ Bukti nyata 

X4 = Empathy/ Empati 

X5 = Responsiveness/ Ketanggapan 
 

8
 Ibid., h. 171 

9
 Imam Ghazali, Aplikasi: Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, (Semarang: Undip, 

2005), 110-115 
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b1 = Koefisien regresi sederhana antara X1 dan Y 

b2 = Koefisien regresi sederhana antara X2 dan Y 

b3 = Koefisien regresi sederhana antara X3 dan Y 

b4 = Koefisien regresi sederhana antara X4 dan Y 

b5 = Koefisien regresi sederhana antara X5 dan Ye = Standar error atau dapat 

juga dengan menggunakan rumus:
10

 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Kinerja X = Kompetensi Sumber Daya Manusia. 

a = Konstanta b = Koefisien regresi. 

F. Uji Validitas/ Keabsahan Data 

1. Uji Linearitas (F) 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan linaer atau 

tidak antara variabel X terhadap variabel Y. Hal ini dilakukan sebagai 

syarat dilakukannya uji pengaruh. Artinya jika hubungan kedua variabel 

linear, maka uji pengaruh dapat dilakukan dan sebaliknya jika hubungan 

kedua variabel tidak linear, maka uji pengaruh tidak dapat dilakukan.
11

 

a. Hipotesis yang diuji 

Asumsi dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah: jika 

probabilitas > 0,05 = tidak signifikan (menerima Ho), artinya variabel 

bebas tidak linear terhadap variabel terikat. Jika probabilitas < 0,05 = 

signifikan (menolak Ho), artinya variabel bebas linear terhadap 

variabel terikat. 

b. Taraf uji α = 0,05 dengan derajat kebebasan ak = n – k – 1 

c. F hitung dengan rumus 
 

R
2
 / k 

R = 
(1 – R)

2
 / (n – k – 1) 

 

Dimana: 
 
 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2006), 243 

11
 Imam Ghazali, Aplikasi: Analisis Multivariate ….110-115. 
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F = F hitung 

R2 / k = Koefisien determinasi 

n – k – 1 = Derajat kebebasan 

2. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y secara tersendiri
12

 

a. Hipotesis yang diuji 

b. Taraf uji α = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = n – (k + 1) 

c. t hitung dengan rumus: 
 

b1 
r = 

SEb1 
 

Dimana: 

t = t hitung 

b1 = Koefisien regresi 

Seb1 = Standar erorr koefisien regresi 

3. Analisa Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.
13

 

R2 = (r)2 X 100% 

Dimana: 

R2 = Koefisien determinasi 

R = Koefisien korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 
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BAB IV 

KOMPETENSI SDM BANK SYARIAH TERHADAP KUALITAS DAN 

PRESTASI KERJA PADA JARINGAN SYARIAH 

PT. BANK NTB 

 
 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah PT. Bank NTB 

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) 

adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama– 

sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank 

NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan: 

a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 

tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, 

beserta beberapa perubahannya; 

b. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara 

Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat; 

c. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Barat. 

d. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. 

Persiapan pendirian Bank NTB dilakukan oleh Bapak H. 

Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama 

Bank NTB. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode 

masa jabatan hingga saat ini tahun 2014 Bapak H. Komari Subakir sebagai 

Direktur Utama untuk periode tahun 2013-2017. 

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) 

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. 
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Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan 

status tersebut antara lain: 

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa 

Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum 

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan 

Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999; 

b. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat 

No.05 tanggal 21 April 1999; 

c. Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan 

Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram; 

d. Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan 

Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999; 

e. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta 

Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan  Fikry 

Said, SH., Notaris di Mataram; 

f. Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat 

Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 

2008; 

g. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta 

Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., 

Notaris di Mataram; 

h. SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: 

AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat; 

Bank NTB didirikan dengan tujuan untuk mengelola keuangan 

daerah yaitu sebagai kas daerah. Selain itu tujuan didirikannya Bank NTB 

untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan 

kredit kepada pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB terus berkembang 

hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 41 kantor yang terdiri dari 
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1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 10 kantor cabang, 20 kantor cabang 

pembantu, 4 kantor kas dan 5 payment point. Guna mendukung kualitas 

pelayanan Bank NTB 101 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten 

se-NTB. Bank NTB didukung oleh pegawai dan karyawati sampai dengan 

31 Desember 2017 berjumlah 800 orang. 

2. Visi dan Misi Kelembagaan 

Visi PT. Bank NTB adalah menjadi bank terkemuka, amanah dan 

kebanggaan masyarakat, dengan filosofi sebagai berikut: 

a. Menjadi bank terkemuka, yaitu selalu terdepan dan terpilih serta 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan 

prima dan dikenal secara luas; 

b. Amanah, dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugas selalu 

dilakukan secara professional, penuh tanggung jawab dan konsisten 

yang dilandasi dengan niat baik; 

c. Kebanggaan masyarakat dimaksudkan bahwa bank mempunyai kinerja 

dan image yang baik sehingga menjadi pilihan, selain memberikan 

kontribusi dan mendorong perekonomian Daerah NTB. 

Sedangkan Misi PT. Bank NTB diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan yang 

lengkap sesuai kebutuhan nasabah; 

b. Mengembangkan SDM yang professional; 

c. Mengembangkan teknologi dan jaringan kantor yang luas; 

d. Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan 

meningkatkan peran kepedulian sosial; 

e. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 

Disamping memiliki visi dan misi, PT. Bank NTB memiliki 

perilaku budaya, diantaranya menjalankan dan menjaga amanah secara: 

a. Jujur, Tulus, dan Ikhlas; 

b. Kompeten dan bertanggung jawab; 

c. Disiplin dan konsisten. 
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Direktur UUS 

H. Saharudin 

Direktur Umum 

Hj. Bq. Dien Rosana J 

Direktur Utama 

H. Komari Subakir 

Direktur Pemasaran 

H. Ferry Satrio 

Direktur Kepatuhan 

H. Ferry Satrio 

Respek terhadap orang lain: 

a. Empati dan saling menghargai; 

b. Berfikir positif dan sangka baik. 

Berorientasi kepada pelanggan: 

a. Responsif dan pro aktif; 

b. Santun dan ramah. 

Melakukan penyempurnaan berkelanjutan: 

a. Selalu belajar dan mengembangkan diri; 

b. Berinisiatif, kreatif, dan inovatif; 

c. Berwawasan dan peduli lingkungan. 

3. Manajemen Kelembagaan 

Manajemen kelembagaan yang terdapat pada PT. Bank NTB 

termaktub dalam tabel susuna organisasi perusahaan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank NTB 
 

4. Produk Dan Layanan Pada Jaringan Syariah PT. Bank NTB 

a. Produk Simpanan
1
 

1) Giro Umum. 

Merupakan produk yang memberikan kemudahan dalam 

bertransaksi dengan menggunakan cek,bilyet giro, kliring dan 

melalui ATM. Manfaat dapat dijadikan agunan kredit. 

1
 https://bankntb.co.id/produk-layanan/syariah 
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2) Giro Kasda. 

Giro Kasda merupakan penghimpunan dana kas daerah pemerintah 

propinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil dihimpun Bank NTB. 

3) Giro KPKN. 

Giro KPKN merupakan giro kas Negara (pemerintah pusat). 

4) Tabungan Tambora. 

Tabungan Masyarakat Bumi Gora dalam mata uang rupiah yang 

diperuntukkan bagi masyarakat NTB. Dilakukan penarikan undian 

secara periodik dengan tingkat suku bunga yang menarik. Dapat 

ditarik secara tunai melalui 5300 outlet ATM Bersama. 

5) Tabungan Simpeda. 

Tabungan berhadiah yang diundi secara nasional dan regional 

setiap 6 (enam) bulan. Tingkat suku bunga menarik, dan dapat 

ditarik secara tunai melalui 5300 outlet ATM Bersama 

6) Tabunganku. 

Tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama- 

sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya 

menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

7) Tabungan Simpel. 

Tabungan yang diperuntukkan untuk pelajar dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. 

8) Deposito 

Memberikan nilai tambah bagi investasi jangka panjang, 

menyediakan pilihan dalam berbagai jangka waktu, memberikan 

tingkat suku bunga yang menarik dan bersaing. Dapat diperpanjang 

secara otomatis serta dapat dijadikan jaminan kredit. 
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b. Produk Pembiayaan
2
 

1) Kredit Usaha Makro & Kecil 

Kredit Usaha Mikro & Kecil adalah fasilitas kredit yang disediakan 

dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap 

dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan 

persyaratan ringan dan terjangkau. 

2) Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro 

Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) adalah 

fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, yaitu orang 

perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan 

usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi, atau kelompok 

orang perorangan, yang usahanya memenuhi kriteria usaha kecil 

atau ciri-ciri usaha mikro. 

3) Kredit Usaha Kecil 

Kredit Usaha Kecil adalah fasilitas kredit dari Bank kepada petani, 

kelompok tani, gabungan kelompok tani Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil pada sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi sub. 

Sektor tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan. 

4) Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai 

Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai adalah 

fasilitas kredit yang diberikan kepada anggota kelompok tani 

peserta PKUK-DAS dalam rangka sinkronisasi program Bimas dan 

Program Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) lahan 

kering di daerah aliran sungai. 

5) Kredit Usaha Tani 

Kredit Usaha Tani adalah fasilitas kredit modal kerja yang 

diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna membiayai 

usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi/palawija. 

 

 

 
 

2
 Ibid 
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6) OECF 

OECF adalah penerusan pinjaman antara Republik Indonesia dan 

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam rangka 

penggunaan dana pinjaman dari The Overseas Economic 

Cooperation Fund untuk membiayai kredit jenis investasi. 

7) Export Import Bank of Japan IV 

Export Import Bank Of Japan IV (EXIM IV) adalah penerusan 

pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Barat dalam rangka penggunaan dana 

pinjaman dari The Export Import Bank of Japan untuk membiayai 

proyek-proyek usaha skala kecil 

8) Kredit Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri (Pundi) 

Kredit Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri (Pundi) 

adalah fasilitas kredit yang diberikan bagi masyarakat Nusa 

Tenggara Barat yang berstatus PNS, Pegawai BUMN,  BUMD 

yang mempunyai minat untuk kegiatan usaha ekonomi produktif 

baik yang dikelola oleh dirinya sendiri maupun keluarganya 

(suami/istri). 

9) Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif 

Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif adalah fasilitas kredit 

untuk membantu pengembangan manajemen, pemasaran dan 

permodalan usaha keluarga-keluarga yang mandiri menjadi 

pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang professional. 

10) Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) 

Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) adalah pinjaman dari dana 

reboisasi yang dipergunakan untuk pengembangan usaha Hutan 

Rakyat, yang penyaluran kreditnya melalui Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Barat. 
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11) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) 

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah fasilitas kredit yang 

diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi 

yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. 

12) Kredit Sindikasi 

Kredit Sindikasi adalah kerjasama pemberian kredit antara dua atau 

lebih lembaga keuangan (Bank) kepada/ dengan sebuah perusahaan 

(debitur) untuk suatu pembiayaan proyek dengan syarat-syarat atau 

ketentuan kredit yang sama serta dengan perjanjian kredit yang 

umumnya ditandatangani bersama-sama dan ditatausahakan oleh 

lembaga yang ditunjuk oleh Bank. 

13) Kredit Ketahanan pangan dan Energi (KKPE) 

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah fasilitas 

kredit untuk petani, peternak, perkebunan, pedagang, nelayan dan 

pembudidayaan ikan/kelompok/ gabungan kelompok tani yang 

memiliki usaha layak dan bankable. 

14) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit/pembiayaan 

yang disediakan dalam rangka meningkatkan akses antara Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan sumber-sumber 

dana (Lembaga Penyalur KUR). 

15) Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi 

Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi (Kridamas Koperasi) 

adalah kredit yang disalurkan kepada KSP/USP Koperasi guna 

memperkuat kemampuan anggotanya yang bergerak diusaha sektor 

produktif. 

16) Kredit Serba Guna 

Kredit Serba Guna (KSG) adalah fasilitas kredit/pembiayaan yang 

diberikan untuk membantu akses Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, serta Pensiunan diberikan kesempatan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit dengan jumlah yang memadai. 
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17) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh 

Bank kepada debitur yang digunakan untuk membeli/membayar 

sebuah bangunan rumah tinggal dan tanahnya atau kapling siap 

bangun (KSB) guna dimiliki dan dihuni atau digunakan sendiri. 

18) Cash Collateral Loan (CCC) 

Cash Collateral Loan (CCC) adalah fasilitas kredit yang dijamin 

dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk 

deposito yang diterbitkan oleh PT Bank NTB. 

c. Layanan Jasa
3
 

1) Bank Garansi 

a) Bank Garansi Penawaran; 

b) Bank Garansi uang Muka; 

c) Bank Garansi Pelaksanaan; 

d) Bank Garansi Pemeliharaan. 

2) ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

a) Tarik tunai pada ATM Bank NTB atau pada ATM peserta 

ATM Bersama; 

b) Cek saldo tabungan/giro; 

c) Transfer antar rekening Bank NTB dan peserta ATM Bersama; 

d) Transfer antar rekening Bank NTB dan transfer antar bank 

peserta ATM Bersama; 

e) Pembayaran Billing : Telkom, Kartu Halo, Speedy, XL, 

Indosat; 

f) Pembelian Pulsa Operator Telkomsel, XL, Indosat; 

g) Pembayaran PBB; 

h) Pembayaran PDAM; 

i) Pembayaran Kartu Kredit; 
 

 

 

 
3
 Ibid 
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3) Kartu Pegawai Sipil Elektronik (KPE) 

Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional yang merupakan 

Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil di Republik 

Indonesia sebagai pengganti Kartu Pegawai konvensional dimana 

tujuan dari KPE adalah sebagai berikut : 

a) Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian; 

b) Efisiensi pengelolaan Administrasi pegawai yang berfungsi 

sebagai Kartu Pegawai, diantara: 

 Sebagai Kartu TASPEN; 

 Sebagai Kartu ASKES; 

 Sebagai Kartu BAPERTARUM. 

c) Fungsi lainnya/fungsi perbankan (ATM, Kartu Debit atau 

Kartu Kredit); 

d) Autentifikasi administrasi kepegawaian; 

e) Sebagai dukungan perkembangan teknologi demi pelayanan 

PNS yang terintegrasi dengan dengan smart card. 

4) Layanan Jasa Lainnya 

a) SKNBI; 

b) RTGS; 

c) Inkaso; 

d) Pembayaran air, telepon, pembelian pulsa operator Telkomsel; 

e) Pelayanan referensi bank; 

f) BPD Net Online; 

g) Pembayaran Pajak; 

h) Pembayaran PBB; 

i) Pembayaran PDAM; 

j) Dukungan Bank. 

d. Syariah 

1) Produk Simpanan Syariah 

a) Giro Wadiah 
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merupakan giro diperuntukan untuk perorangan, koperasi, 

yayasan dan badan hukum. Penarikan dilakukan menggunakan 

cek dan bilyet giro. Cek dan BG dapat dipergunakan sebagai 

alat pembayaran. 

b) Tabungan Taharah 

Tabungan Haji dan Umrah PT Bank NTB memberikan 

kemudahan bagi masyarakat NTB dalam merencanakan dan 

meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Memberikan 

perlindungan Asuransi Jiwa 

c) Tabungan Wadiah 

Tabungan untuk dalam mata uang rupiah pada Unit Usaha 

Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat Nusa Tenggara 

Barat dengan bagi hasil yang menarik. Penarikan dan 

penyetoran dapat dilakukan diseluruh Cabang/Cabang 

Pembantu Bank NTB Konvensional yang terdapat Office 

Chanelling Syariah. Serta dapat ditarik secara tunai melalui 

5.300 outlet ATM Bersama. 

d) Tabungan Mudharabah 

Tabungan untuk dalam mata uang rupiah pada Unit Usaha 

Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat Nusa Tenggara 

Barat dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan anda dijamin 

di Bank NTB karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS). Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh 

Cabang/Cabang Pembantu Bank NTB Konvensional yang 

terdapat Office Chanelling Syariah 

e) Tabunganku Syariah 

Tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama- 

sama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya 

menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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f) Deposito Mudharabah 

Merupakan simpanan masyarakat yang memiliki jangka waktu 

dalam penarikannya. Bagi hasil deposito setiap bulan secara 

otomatis dilimpahkan ke nomor rekening tabungan/ giro atas 

nama yang bersangkutan. Memiliki pembagian bagi hasil yang 

fluktuatif berdasarkan nominal dan jangka waktu 

2) Produk Pembiayaan Syariah 

a) Pembiayaan Murabahah 

b) Pembiayaan Ijarah 

c) Pembiayaan Qard 

3) Layanan jasa Syariah Lainnya 

a) Kiriman Uang/ RTGS 

b) Kliring 

c) Layanan Syariah (Office Chanelling) 

e. Jaringan 

1) Kantor Pusat dan Cabang Utama 

a) Kantor Pusat 

Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126 

b) Kantor Cabang Utama 

Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126 

2) Kantor Cabang 

a) Cabang Selong 

Jl. Pahlawan 3, Selong Lombok Timur 

b) Cabang Praya 

Jl. Jend.Sudirman 30, Praya Lombok Tengah 

c) Cabang Sumbawa 

Jl. Dr. Wahidin 3, Sumbawa Besar 

d) Cabang Bima 

Jl. Sukarno-Hatta, Bima 

e) Cabang Dompu 

Jl. Nusantara, Dompu 
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f) Cabang Taliwang 

Jl. Urdu no.1, Taliwang 

g) Cabang Surabaya 

Jl. Raya Darmo no.95, Surabaya 

h) Cabang Gerung 

Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Gerung 

3) Kantor Cabang Pembantu 

a) KCP Mataram 

Jl. Sultan Hasanuddin No. 27 Cakranegara Mataram 

b) KCP Tanjung 

Jl. Lading-Lading Tanjung, Lombok Barat 

c) KCP Alas 

Jl. Pendidikan No. 3 Alas, Sumbawa 

d) KCP Narmada 

Jl. Suranadi 46, Narmada, Lombok Barat 

e) KCP Aikmel 

Jl. Raya Aikmel, Lombok Timur 

f) KCP Sweta 

Jl. Sandubaya No. 12 Sweta 

g) KCP Tente 

Jl. Jurusan Bima – Tente No. 1, Bima 

h) KCP Bolo 

Jl. Raya Lintas Sumbawa- Bima, Sila Bima 

i) KCP Kopang 

Jl. Bung Hatta No. 7 Kopang 

j) KCP Paok Motong 

Jl. Raya Paok Motong Masbagik 

k) KCP Maggalewa 

Jl. Lintas Sumbawa – Dompu Soriutu, Dompu 

l) KCP Sape 

Jl. Pelabuhan Sape, Bima 
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m) KCP Plampang 

Jl. Lintas Sumbawa – Bima, Kec. Plampang 

 
 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Jaringan Syariah PT. Bank 

NTB. 

PT. Bank NTB khususnya pada jaringan syariah-nya menyadari 

sepenuhnya peran sumber daya manusia sebagai subjek dan sumber 

penciptaan nilai organisasi, karena itu dirasa perlu untuk dilakukan 

pengembangan potensi yang terarah dan berkesinambungan. Pengembangan 

potensi itu dapat dilakukan melalui pengembangan dan pelatihan kepada para 

pegawai atau dengan melakukan rekruitmen yang selektif sehingga dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang tepat guna dan berdaya saing. 

Pegawai atau pegawai merupakan aset perusahaan. Bagi manajemen 

PT. Bank NTB khususnya pada jaringan syariahnya, hal itu bukan sekedar 

slogan. Transformasi yang akan dilakukan PT. Bank NTB untuk konversi ke 

syariah dimaksudkan untuk mengajak para pegawai dan pegawai untuk 

bersama-sama menumbuhkan budaya kerja serta nilai-nilai perilaku yang 

baru. Hal ini diharapkan dapat menunjang perubahan PT. Bank NTB menjadi 

bank yang dapat dibanggakan dan memiliki reputasi dalam kinerja. 

Proses persiapan transformasi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB 

Syariah telah digulirkan dan sedang dalam proses, dengan mengajak para 

pegawai untuk bersama-sama menumbuhkan budaya kerja serta nilai-nilai 

perilaku yang baru. Hal ini diharapkan dapat menunjang perubahan PT. Bank 

NTB untuk menjadi bank yang dapat dibanggakan berkat reputasi maupun 

kinerjanya. 

Dalam pengembangan pada jaringan syariah PT. Bank NTB untuk 

menjadi salah satu bank consumer terdepan di Indonesia, sumber daya 

manusia merupakan bagian terpenting dalam transformasi bank yang sedang 

diupayakan. Sejumlah personil merupakan ujung tombak bank yang pada 

intinya merupakan kontak awal antara bank dan para nasabahnya. Bagi para 

frontliners ini, jaringan syariah PT. Bank NTB memberlakukan program 
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pelatihan khusus perihal pengetahuan produk, cara melayani atau mengatasi 

keluhan nasabah dimana salah satunya adalah bagaimana setiap personel 

customer service pada jaringan syariah PT. Bank NTB harus dapat melayani 

nasabah dengan ramah. Sumber daya manusia berkualitas di jaringan syariah 

PT. Bank NTB bukan hanya memahami pengetahuan tetapi juga mengenai 

emotional quotience dan spiritual quetience dimana tingkat emosionalnya, 

kesabarannya, ketelitiannya dalam aktifitas bank, lalu tingkat ketaqwaannya 

harus lebih baik dari sumber daya manusia bank konvensional, karena sumber 

daya manusia tersebut membawa tugas memegang amanah sebagai bank 

syariah. 

Dalam perkembangannya PT. Bank NTB menjadi salah satu bank yang 

dapat diperhitungkan di Indonesia, sumber daya manusia merupakan bagian 

terpenting dalam transformasi bank yang diupayakan. Sejumlah kegiatan telah 

dilakukan baik itu pelatihan maupun pengembangan lainnya guna 

meningkatkan kualitas pengetahuan dan keilmuan para pegawai pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB. 

Pegawai merupakan aset terpenting yang harus ada di dalam 

perusahaan yang ikut serta dalam organisasi. Di samping aset-aset lain yang 

juga harus diperhatikan yaitu sumber daya manusia harus didukung oleh 

kemampuan (skill). Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai 

sangat menentukan nasib suatu perusahaan, Dengan kualitas sumber daya 

manusia yang baik dan didukung oleh semangat kerja yang tinggi, maka hal 

itu akan membawa perusahaan ke pintu kesuksesan dan demikian juga 

sebaliknya. 

Jaringan Syariah PT. Bank NTB menetapkan waktu kerja didasarkan 

kepada kebutuhan dengan memperlihatkan peraturan perundangan yang 

berlaku. Waktu kerja pada jaringan PT. Bank NTB adalah 5 hari dalam 

seminggu, 8 jam kerja dalam sehari, dan 40 jam kerja dalam seminggu, 

dengan perincian sebagai berikut: 

Hari kerja senin s/d jumat 

1. Masuk kerja mulai pukul 08.00 - 12.00 
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2. Istirahat dan waktu ibadah shalat pukul 12.00 - 13.00 

3. Mulai kerja kembali pukul 13.00 - 17.00 

Pegawai mencatatkan kehadirannya sendiri pada kartu yang disediakan 

oleh perusahaan. Pegawai yang tidak masuk seharian penuh, terlambat atau 

pulang sebelumnya waktunya harus seizin atasan lain yang dapat diterima oleh 

perusahaan wajib memberitahukan kepada atasan selambat-lambatnya pada 

hari kerja berikutnya. 

Dalam meningkatkan performance pegawai jaringan syariah PT. Bank 

NTB selain mengikuti pelatihan dilakukan juga pengajian rutin dan diskusi 

tentang perbankan atau ekonomi syariah dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pengetahuan dan keimanan agar tercipta pegawai yang sisiq, tabligh, 

amanah, dan fathanah. 

Sistem yang digunakan pada jaringan syariah PT. Bank NTB dalam 

pelaksanaan rekrutmen pegawai menggunakan dua sistem, yaitu terbuka dan 

tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem perekrutan yang dilakukan pada 

jaringan syariah PT. Bank NTB dengan cara memberikan informasi kepada 

masyarakat luas dan diumumkan secara terbuka, sehingga siapa saja yang 

memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran yang tersedia.
4
 

Sedangkan sistem tertutup adalah sistem perekrutan yang dilakukan 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB, dalam hal ini HRD yang dilakukan 

secara internal saja dengan tidak menginformasikan ke masyarakat luas, 

biasanya pada level supervisor dana manager ke atas melalui divisi HRD.
5
 

1. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Jaringan Syariah PT. 

Bank NTB. 

Untuk menjadi pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB, 

seorang calon pegawai harus mengikuti rangkaian seleksi yang dilakukan 

pada divisi HRD PT. Bank NTB yang didampingi oleh divisi syariah PT. 

Bank NTB yang juga bekerja sama dengan lembaga yang professional 

dibidangnya. Rangkaian seleksi itu meliputi : 

4
 Wawancara dengan Dicky bagian operasional umum pada jaringan syariah PT. Bnak NTB kantor 

cabang Praya Lombok Tengah. 17 September 2018. 
5
 Ibid. 
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a. Seleksi Administrasi / seleksi Dokumentasi 

Yaitu seleksi kelengkapan surat- surat yang harus dipersiapkan dalam 

berkas lamaran. Berkas lamaran meliputi: 

1) Surat lamaran dibuat dan ditanda tangani oleh peserta 

2) Daftar Riwayat Hidup 

3) Fotokopi ijazah/ surat keterangan lulus 

4) Fotokopi transkip nilai 

5) Pasfoto 

Persyaratan Umum 

1) WNI, Laki- laki/ perempuan, belum menikah 

2) Berpenampilan rapi, ramah, menarik dan cekatan 

3) Tinggi badan minimal 165 cm untuk perempuan 

4) Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja bank 

5) Tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain 

6) IPK: minimal 2.75 untuk D3, dan minimal 3.00 untuk S1 dan telah 

lulus ujian Negara bagi lulusan PTS 

7) Usia maksimal 27 tahun untuk D3 dan maksimal 29 tahun untuk 

S1.
6
 

b. Tahapan Tes Wawancara Awal 

Tes wawancara ini untuk mengetahui karakteristik pelamar dan 

melihat performance pelamar. Karakteristik dan performance pelamar 

meliputi: 

1) Cara berpakaian 

2) Berjalan 

3) Menghadap 

4) Bicara 

5) Duduk 

c. Tahapan Tes Terulis 

Tahapan tes tulis yang dilaksanakan meliputi pengetahuan 

umum, muamalah, ekonomi Islam, dan perbankan syariah. 

6
 Ibid 
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d. Tahapan Psikotes 

Tahapan psikotes meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian dan 

tes bakat. 

e. Tes Emotional Quetience dan Spiritual Quetience 

Tes Emotional Quetience merupakan tes yang digunakan untuk 

mengukur tingkat emosional, kesabaran dan ketelitian calon pegawai. 

Sedangkan Tes Spiritual Quetience merupakan tes untuk mengukur 

tingkat ketaqwaan pegawai. 

f. Tes Kesehatan 

Seorang calon pegawai harus lulus tes kesehatan untuk 

mengetahui kondisi dan riwayat penyakit calon pegawai, jika dalam  

hal ini pegawai tidak lulus maka pelamar dinyatakan gugur dalam 

seleksi meskipun pada tes sebelumnya dinyatakan lulus, hal ini 

berkaitan dengan performance kerja dan asuransi kesehatan yang 

dijaminkan pada jaringan syariah PT. Bank NTB kepada pegawainya. 

g. Tes Baca Tulis Al-Qur’an 

h. Wawasan Akhir 

Atasan mewawancarai pelamar dalam melaksanakan tugas- 

tugas yang akan diberikan kepadanya.
7
 

Setiap tahap yang dilakukan oleh pelamar dalam mengikuti 

seleksi tersebut harus dilalui dengan baik dan dinyatakan lulus, jika 

tidak maka pelamar dinyatakan gugur pada tahap seleksi yang sudah 

diikutinya. 

Selain seleksi tersebut diatas seorang pegawai bank syariah 

pada umumnya harus memiliki sertifikat perbankan syariah, dalam hal 

ini jaringan syariah PT. Bank NTB bekerja sama dengan LPPI 

(Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) untuk mengadakan 

pelatihan bagi pegawai atau calon pegawai pada jaringan syariah PT. 

Bank NTB, yaitu Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS). PDPS 

 

 

7
 Ibid. 
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adalah syarat mutlak yang harus ditempuh oleh pegawai pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB.
8
 

Pelatihan Dasar Perbankan Syariah tadi bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan pengenalan dasar tentang filosofi 

ekonomi dan perbankan syariah yang dikemas dalam proses 

pembelajaran yang sistematis, integratif dan fokus.
9
 Dengan demikian 

para peserta diharapkan mampu memahami prinsip dasar perbankan 

syariah dan memperoleh gambaran mengenai operasional bank syariah 

serta mampu berperan sebagai sumber daya manusia bank syariah yang 

berkualitas, berkompeten dan professional.
10

 

Pelatihan ini dilakukan mengingat tidak semua pegawai pada 

jaringan syariah PT. Bank NTB memiliki latar belakang pendidikan 

perbankan syariah, karena jaringan syariah PT. Bank NTB menerima 

pegawai dari segala macam jurusan pendidikan baik dari sarjana 

teknik, pertanian, hukum, komunikasi, dan lain-lain, sehingga 

pelatihan dapat dijadikan bekal pengetahuan perbankan syariah.
11

 

2. Kekuatan Sumber Daya Manusia Pada Jaringan Syariah PT. Bank NTB 

Sumber daya manusia merupakan modal utama pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB. Ketika iklim usaha makin kompetitif, dan 

stakeholders menuntut kinerja lebih baik, saatnyalah sumber daya manusia 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB bertransformasi menjadi manusia- 

manusia unggul. Unggul karena amanah, professional, bermental baja, 

disiplin, rajin, bertaggung jawab, optimis dan terbuka terhadap perubahan. 

Jaringan syariah PT. Bank NTB selalu berupaya mengembangkan 

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta memberikan 

kesempatan pengembangan berkarir bagi seluruh pegawai. Pelatihan 

dilakukan baik secara internal maupun eksternal yang melibatkan instansi 

 
 

8
 Ibid 

9
 www.lppi.or.id diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 

10
 Ibid. 

11
 Wawancara dengan Dicky bagian operasional umum pada jaringan syariah PT. Bnak NTB 

kantor cabang Praya Lombok Tengah. 17 September 2018. 

http://www.lppi.or.id/
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pendidikan dan pelatihan yang cukup berpengalaman, seperti: LPPI, ESQ, 

dan lain sebagainya. Serta kerjasama dengan ASBISINDO dan 

PERBANAS Kompartemen Syariah. Selain itu, jaringan syariah PT. Bank 

NTB juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti seminar dan 

pelatihan. 

Setiap program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan akan 

diukur efektifitasnya, secara kuntitatif dan kualitatif. Pengukuran 

efektifitas ini dapat hanya sebatas respon peserta, atau dengan cara lebih 

baik lagi yaitu dengan diketahuinya hasil/ manfaat program tersebut bagi 

kemajuan perusahaan. Ini semua demi menjamin kualitas program 

pelatihan agar selalu terjaga. Sedangkan dalam hal pengembangan karir, 

jaringan syariah PT. Bank NTB membuka peluang bagi pegawai yang 

berprestasi dan lulus dalam assessment test untuk naik ke jenjang jabatan 

yang lebih tinggi. Pengembangan organisasi juga dilakukan agar 

kesempatan promosi dapat lebih besar. 

 
C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berdasarkan sebaran angket yang dilakukan dan 

disebar kepada 100 responden, menghasilkan analisis sebagai berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif Penelitian 

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Y) 

Instrumen indikator variabel kompetensi terdiri dari pendidikan 

dan keterampilan. Adapun nilai rata-rata (mean) keseluruhan item 

instrumen pada indikator kompetensi yang terdiri dari pendidikan dan 

keterampilan 3.80, hal ini berarti tingkat kompetensi pegawai pada 

jaringan syariah PT. Bank NTB dalam kriteria baik. Nilai rata-rata 

keseluruhan item pada indikator latar belakang pendidikan dan 

keterampilan sebesar 3.79, hal ini berarti latar belakang pendidikan dan 

keterampilan pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB dalam 

kriteria baik. Dengan demikian indikator pendidikan pegawai pada 

jaringan PT. Bank NTB dalam kriteria baik. 
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b. Kualitas Kerja (X1) 

Nilai rata-rata (mean) keseluruhan item pada indikator 

lingkungan kerja sebesar 4.02, hal ini berarti lingkungan kerja pegawai 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB dalam kriteria baik. Nilai rata- 

rata keseluruhan item pada indiktor pembagian kerja sebesar 3.99, hal 

ini berarti pembagian kerja pegawai pada jaringan syariah PT. Bank 

NTB dalam kriteria baik. 

c. Prestasi Kerja (X2) 

Nilai rata-rata (mean) keseluruhan item pada indikator  

kuantitas kerja sebesar 4.03, hal ini berarti kuantitas kerja pegawai 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB dalam kriteria baik. Nilai rata- 

rata keseluruhan item pada indikator keandalan kerja sebesar 4.06, hal 

ini berarti keandalan kerja pegawai pada jaringan syariah PT. Bank 

NTB dalam kriteria baik. 

d. Pengujian Hipotesis (uji t) 

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk menguji 

hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel eksogen secara 

parsial terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan 

bahwa apabila nilai probabilitas < level of significant (alpha=α) maka 

dinyatakan adanya pengaruh variabel eksogen secara parsial terhadap 

variabel endogen. 

Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk menetukan 

kerja pegawai seperti profesional, manajerial atau senior manajer. Organisasi 

akan mempromosikan pegawai yang memenuhi kriteria kompetensi yang 

dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena 

kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan individu dalam 

mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi diri dalam merespon 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi atau tuntutan 

dari pekerjaan yang menggambarkan satu kinerja. 

Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan 

penempatan kerja pegawai. Pegawai yang ditempatkan pada tugas tertentu 
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akan mengetahui kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapainya dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi 

yang sesuai dengan tolak ukur penilaian kinerja. Sehingga sistem pengelolaan 

sumber daya manusia lebih terarah, pegawai dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, tingkat kompetensi dan 

kinerjanya. 

Peranan kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai mempunyai 

pengaruh yang kuat akan peningkatan kinerja tergantung pada kompetensi 

yang dimiliki setiap individu. Kompetensi sumber daya manusia seperti 

pengetahuan dan kemampuan merupakan modal utama bagi pegawai untuk 

mencapai tujuan dan harapan yang dikehendaki tujuan pegawai pada 

umumnya jenjang karier yang dapat mempengaruhi kompetensi. Organisasi 

akan dapat membantu merealisasikan tujuan tersebut jika pegawai tersebut 

memiliki kualitas yang baik. Apabila pegawai penuh dedikasi loyalitas yang 

tinggi, kreatif dan bertanggungjawab maka akan mendapat perhatian yang 

lebih pula dari institusi. 

 
D. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Terhadap 

Kualitas Kerja Pada Jaringan Syariah PT. Bank NTB 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi 

berupa indikator pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia terhadap 

kualitas kerja menghasilkan nilai t statistics sebesar 2,583 dengan probabilitas 

sebesar 0,013. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < 

alpha (5%). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara langsung 

kompetensi sumber daya manusia yang berupa pendidikan dan keterampilan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kompetensi 

berupa pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pegawai pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB dapat mempengaruhi kualitas yang dimiliki pegawai, 

semakin tinggi kompetensi berupa pendidikan dan keterampilan pegawai  

maka kualitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan menjadi sangat baik, 

disamping itu juga kesesuaian kompetensi berupa pendidikan dan 
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keterampilan dengan bidang pekerjaan yang dihadapi pegawai pada jaringan 

syariah PT. Bank NTB dapat menentukan kualitas pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan, apabila kompetensi berupa pendidikan dan 

keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dihadapi pegawai maka 

pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Hal tersebut sesuai dengan pandangan umum bahwa pendidikan 

pegawai berperan sangat penting dalam peningkatan kualitas teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral pegawai supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai 

hasil yang optimal. Kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral yang 

baik yang dimiliki oleh pegawai akan dapat bekerja lebih efisien dan efektif 

sehingga hal ini akan memberikan peluang yang lebih baik bagi perusahaan 

untuk memperoleh laba yang semakin besar. Tujuan pendidikan adalah untuk 

menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki 

pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita- cita yang di 

harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai 

lingkungan bahwa sistem pendidikan dipandang sebagai perangkat negara, 

yang fungsinya untuk menciptakan masyarakat (pekerja) yang memiliki 

kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan. 

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman yang merupakan tujuan. Pendidikan itu sendiri dapat memotivasi 

untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pegawai yang memiliki 

kualitas dan motivasi yang tinggi maka akan dapat berkontribusi lebih baik 

bagi organisasi. Berdasarkan pandangan tersebut maka PT. Bank NTB Cabang 

Utama Pejanggik harus memperhatikan pendidikan calon pegawai dalam 

penerimaan pegawai baru dalam perusahaan. 

 
E. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Terhadap 

Prestasi Kerja Pada Jaringan Syariah PT. Bank NTB 

Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk 

menentukan kerja pegawai seperti professional, manajerial atau senior 

manajer. Organisasi akan mempromosikan pegawai yang memenuhi kriteria 
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kompetensi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih 

tinggi. Karena kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan 

individu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi dirinya 

dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan 

organisasi atau tuntutan dari pekerjaan yang menggambarkan satu kinerja. 

Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kreteria untuk menentukan 

penempatan kerja pegawai. Pegawai yang ditempatkan pada tugas tertentu 

akan mengetahui kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapainya dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi 

yang sesuai dengan tolak ukur penilaian kinerja. Sehingga system pengelolaan 

sumber daya manusia lebih terarah, pegawai dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, tingkat kompetensi dan 

kinerjanya. 

Peranan kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai mempunyai 

pengaruh yang kuat akan peningkatan kinerja tergantung dengan kompetensi 

yang dimiliki satu individu. Kompetensi Sumber Daya Manusia seperti 

pengetahuan dan kemampuan modal utama bagi pegawai untuk mencapai 

tujuan dan harapan yang dikehandaki tujuan pegawai pada umumnya jenjang 

karier yang dapat mempengaruhi kompensasi. Organisasi akan dapat 

membantu merealisasikan tujuan tersebut jika pegawai tersebut memiliki 

kualitas yang baik. Apabila pegawai penuh dedikasi loyalitas yang tinggi, 

kreatif dan bertanggung jawab maka akan mendapat perhatian yang lebih pula 

dari instansi. 

Berdasarkan data pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB yang 

berjumlah 100 orang sebagai sampel penelitian. Peneliti menyebarkan angket 

kuisioner kepada pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 
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Tabel 4.1 

Hasil Kuesioner Variabel Y (kompetensi) 
 

Pertanyaan SB B CB TB 

1. Bagaimana komunikasi antara pegawai 
dalam lembaga? 

- 2% 66% 17% 

2. Bagaimana kemampuan pimpinan dalam 
berkomunikasi? 

2% - 72% 11% 

3. Bagaimana kerjasama kelompok antara 
pegawai dalam lembaga? 

- - 4% 66% 

4. Bagaimana proses kerjasama antara 
pimpinan dengan bawahan anda? 

- - 53% 26% 

5. Bagaimana kemampuan pimpinan dalam 
membimbing bawahan? 

- 2% 45% 28% 

6. Bagaimana cara atasan anda dalam 
memimpin pegawainya? 

- 6% 47% 22% 

7. Bagaimana teknik pengambilan keputusan 
yang dilakukan pimpinan anda? 

6% 15% 56% 8% 

8. Bagaimana ketegasan pimpinan dalam 
mengambil keputusan? 

6% 17% 54% 15% 

 
Keterangan: 

1. Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 53 

responden yang menjawab pertanyaan tentang komunikasi antara pegawai 

dalam lembaga, 2 % menjawab baik, 66 % menjawab cukup baik, dan 17 

% tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pegawai 

dalam lembaga cukup baik. 

2. Untuk pertanyaan tentang kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi, 

2% menjawab sangat baik, 72 % cukup baik, dan 11 % menjawab tidak 

baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan dalam 

berkomunikasi cukup baik. 

3. Untuk pertanyaan tentang kerjasama kelompok antara pegawai dalam 

lembaga, 4 % menjawab cukup baik, dan 66 % menjawab tidak baik. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa kerjasama kelompok antara pegawai 

dalam lembaga tidak baik. 

4. Untuk pertanyaan tentang proses kerjasama antara pimpinan dengan 

bawahan, 53 % menjawab cukup baik, dan 26 % menjawab tidak baik. 



60  

Maka, dapat disimpulkan bahwa proses kerjasama antara pimpinan dengan 

bawahan cukup baik. 

5. Untuk pertanyaan tentang kemampuan pimpinan dalam membimbing 

bawahan, 2 % menjawab baik, 25 % kurang baik, dan 28 % menjawab 

tidak baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan dalam 

membimbing bawahan cukup baik. 

6. Untuk pertanyaan tentang cara atasan dalam memimpin pegawai, 6 % 

menjawab baik, 55 % kurang baik, dan 2 % menjawab tidak baik. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa cara atasan dalam memimpin pegawai kurang 

baik. 

7. Untuk pertanyaan tentang teknik pengambilan keputusan yang dilakukan 

pimpinan, 6 % menjawab sangat baik, 15 % baik, 15 % kurang baik, dan 8 

% menjawab tidak baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan cukup baik. 

8. Untuk pertanyaan tentang ketegasan pimpinan dalam mengambil 

keputusan, 6 % menjawab sangat baik, 17 % baik, 8 % kurang baik, dan 15 

% menjawab tidak baik. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketegasan 

pimpinan dalam mengambil keputusan cukup baik. 

Tabel 4.2 

Hasil Kuesioner Variabel X1 (Kualitas dan Prestasi Kinerja) 
 

Pertanyaan SB B CB TB 

1. Bagaimana kualitas dan prestasi pekerjaan 
yang dikerjakan oleh pegawai? 

- - - 58% 

2. Bagaimana kecakapan kerja pegawai tanpa 
ada pengawasan dari pimpinan? 

- - - 55% 

3. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai? 6% 43% - - 

4. Bagaimana kemampuan pegawai dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan? 

22% 33% - - 

5. Bagaimana kerjasama pegawai terhadap 
pegawai lainnya? 

15% 19% 17% 15% 

6. Bagaimana tingkat kreatifitas pegawai? 17% 32% 32% - 

7. Bagaimana tanggung jawab pegawai 
terhadap pekerjaannya? 

22% 40% 2% - 

8. Bagaimana peranan operasional kerja 
pegawai? 

- 30% 53% 8% 
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Keterangan: 

1. Untuk pertanyaan tentang kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai, 42 

% menjawab kurang baik dan 58 % menjawab tidak baik. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai tidak 

baik. 

2. Untuk pertanyaan tentang kecakapan kerja pegawai tanpa ada pengawasan dari 

pimpinan, 45 % menjawab kurang baik dan 55 % menjawab tidak baik. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kecakapan kerja pegawai tanpa ada pengawasan dari 

pimpinan tidak baik. 

3. Untuk pertanyaan tentang Tingkat kedisiplinan pegawai 6 % menjawab sangat 

baik, 43 % menjawab baik, dan 51 % menjawab cukup baik. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat kedisiplinan pegawai cukup baik. 

4. Untuk pertanyaan tentang kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan, 22 % menjawab sangat baik, 33 % menjawab baik dan 45 % 

menjawab cukup baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan cukup baik. 

5. Untuk pertanyaan tentang kerjasama pegawai terhadap pegawai lainnya, 15 % 

menjawab sangat baik, 19 % menjawab baik, 34 % menjawab cukup baik, dan 

15 % menjawab tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

pegawai terhadap pegawai lainnya cukup baik. 

6. Untuk pertanyaan tentang tingkat kreatifitas pegawai, 17 % manjawab sangat 

baik, 32 % menjawab baik, 32 % menjawab cukup baik, dan 19 % menjawab 

tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kreatifitas pegawai 

sebagian baik dan sebagian tingkat kreatifitas pegawai cukup baik. 

7. Untuk pertanyaan tentang tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya, 22 

% menjawab sangat baik, 40 % menjawab baik, dan 36 % menjawab cukup 

baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pegawai terhadap 

pekerjaannya baik. 

8. Untuk pertanyaan tentang peranan operasional kerja pegawai, 30 % menjawab 

baik, 53 % cukup baik, dan 8 % menjawab tidak baik. Maka dapat  

disimpulkan bahwa peranan operasional kerja pegawai cukup baik. 
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Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi Sumber Daya 

Manusia terhadap prestasi kerja pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB, 

maka dapat dilakukan penghitungan dengan menggunakan persamaan regresi 

linear sederhana yaitu suatu alat analisis bagaimana variabel dependen dapat 

diprediksi melalui variabel independent secara individual. 

Analisis yang digunakan diantaranya adalah: 

1. Regresi linear sederhana yaitu: 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Kualitas X = Prestasi X = Kompetensi Sumber Daya Manusia 

a = Konstanta b = Koefisien regresi 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai: 

Tabel 4.3 

Persamaan Regresi 

Model Unstandardized Coefficients 

 B Std. Error 

1 (Constant) 1,47 8.073 

Pelatihan 0,44 .090 

 
dan nilai a sebagai berikut : 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,47, artinya jika kompetensi nilainya adalah  

0, maka prestasi kerja bernilai positif, yaitu 1,47 skala. 

2. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi (b) bernilai positif yaitu 0.44 

skala. Ini dapat diartikan bahwa setiap kompetensi SDM sebesar 1 skala, 

maka prestasi kerja SDM juga akan meningkat sebesar 0.44 skala. 

Berdasarkan dari perhitungan data maka diperoleh persamaan regresi 

yaitu Y = 1,47 + 0,44X , dimana nilai a sebesar = 1,47 hal ini menjelaskan 

bahwa kinerja karyawan tanpa adanya kompetensi sumber daya manusia atau 

dengan kata lain jika t X = 0 maka kinerja karyawan mempunyai nilai sebesar 

1,47. sedangkan koefisien b sebesar = 0,44 menjelaskan bahwa besarnya 

berpengaruh kompetensi sumber daya terhadap kinerja karyawan secara 
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positif, apabila kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan sebesar 1 

persen maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan sebesar 44 persen. 

2. Regresi linear sederhana yaitu: 

Untuk melihat keeratan hubungan antara variabel kompetensi  

terhadap kualitas dan prestasi kinerja pegawai pada jaringan syariah PT. Bank 

NTB dapat dilakukan dengan menggunakan analisis koefisien korelasi (r). 

Dari hasil pengolahan data maka diperoleh nilai korelasi sebesar = 0,50 dari 

nilai tersebut dapat dilihat berapa tingkat keeratan hubungan antara variable 

bebas dab variable terikat. Berdasarkan table 4.3. untuk mengukur hubungan 

antara variable, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, 

kualitas dan prestasi pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB cukup 

erat, dan antara variabel Y (kompetensi), dan variabel X1 (kualitas), X2 

(prestasi) memiliki hubungan yang positif. Sedangkan koefisien 

determinasinya mempunyai nilai sebesar 0,25. Dari nilai tersebut menjelaskan 

bahwa variasi dari variabel kompetensi sumber daya manusia atau 

kemampuan dari variable sumber daya manusia dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan hanya sebesar 25 %, sedangkan sebesar 75 % ditentukan oleh faktor 

lain. Hal ini menjelaskan pula bahwa kompetensi sumber daya manusia 

mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.4 

Koefisien Korelasi atau Nilai r 
 

Besarnya Nilai r Keterangan 

Antara 0,80 sampai dengan 1,00 Sangat baik 

Antara 0,60 sampai dengan 0,80 Baik 

Antara 0.40 sampai dengan 0,60 Cukup baik 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 Tidak baik 

 
Untuk menguji signifikan (taraf kesalahan) hubungan yaitu apakah 

hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 

53 orang, maka perlu diuji signifikannya. Penilaian uji signifikan dengan t- 

test adalah: 

Ho : Tidak ada pengaruh antara kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan 

Ha : Ada pengaruh antara kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan 
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Berdasarkan perhitungan nilai t di atas didapat thitung sebesar 4,10 

sedangkan ttabel sebesar 1,275 maka thitung lebih besar dari ttabel. Dengan 

demikian hipotesis penelitian dapat diterima, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dan nyata antara kompetensi terhadap kualitas dan prestasi kerja 

pegawai pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia bank syariah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas dan prestasi kerja pada jaringan syariah PT. Bank 

NTB, dimana nilai dari koefisien sebesar = 0.44. Hal ini menjelaskan bahwa 

kualitas dan prestasi kerja pegawai salah satunya ditentukan oleh kompetensi 

sumber daya manusia. Variabel kompetensi sumber daya manusia, kualitas 

kerja dan prestasi kerja pegawai mempunyai hubungan yang cukup erat 

dengan nilai sebesar = 0.50. Dengan demikian hubungan antar variabel dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berupa 

variabel pendidikan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang terdiri 

dari variabel pendidikan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi 

kualitas kerja sumber daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 

Begitu pun dengan kompetensi sumber daya manusia berupa indikator 

keterampilan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang berupa 

keterampilan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi kualitas kerja 

sumber daya manusia pada jaringan PT. Bank NTB. 

2. Hasil uji hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berupa 

variabel pendidikan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang terdiri 

dari variabel pendidikan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi 

prestasi kerja sumber daya manusia pada jaringan syariah PT. Bank NTB. 

Begitu pun dengan kompetensi sumber daya manusia berupa indikator 

keterampilan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

kerja secara langsung. Dengan demikian kompetensi yang berupa 
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keterampilan yang dimiliki karyawan dapat mempengaruhi prestasi kerja 

sumber daya manusia pada jaringan PT. Bank NTB. 

 
B. Implikasi Teoretis 

Penelitian ini pada dasarnya telah banyak teliti, dan banyak 

memberikan unsur positif bagi pengembangan sumber daya manusia di 

perusahaan pada umumnya. Yang menjadi berbeda antara penelitian yang 

dilakukan ini dengan penelitian yang lain adalah bahwa ada kekhususan 

dalam penelitian yaitu terkait kompetensi sumber daya manusia bank syariah. 

Kompetensi sumber daya manusia pada lembaga umumnya lebih terkait 

dengan latarbelakang pendidikan pegawai yang ada dalam setiap lembaga 

atau perusahaan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana 

pengaruh sumber daya manusia bank syariah terhadap kualitas dan prestasi 

kerja pegawai. Sumber daya manusia di bank syariah merupakan sumber daya 

yang memiliki kemampuan khusus dibandingkan kemampuan yang ada. 

Pegawai atau sumber daya manusia bank syariah harus memahami dan 

mengetahu tentang konsep syariah, baik produk, akad, dasar hukum serta 

operasional bank syariah yang sudah pasti berbeda dengan lembaga keuangan 

atau lembaga perbankan pada umumnya. Dengan demikian tidak sekedar 

kompetensi yang standar dimiliki oleh sumber daya manusia di bank syariah, 

tapi kompetensi yang mumpuni dalam semua aspek dalam operasional bank 

syariah. 

 
C. Rekomendasi dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Mengacu pada hasil penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh dominan terhadap peningkatan kualitas dan prestasi kerja, 

maka hendaknya perusahaan dapat merekrut sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi yang baik sehingga mampu menghadapi setiap 
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pekerjaan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan prestasi 

kerja perusahaan; 

2. Untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bank syariah 

pada jaringan syariah PT. Bank NTB, lebih banyak mengadakan dan 

melaksanakan pelatihan bagi semua pegawai. Pelaksanaan pelatihan 

dimaksudkan untuk dapat mengembangkan kualitas dan prestasi kerja 

pegawai yang pada akhirnya dapat menciptakan dan tercapainya tujuan 

peruasahaan yang telah ditetapkan; 

3. Penelitian terhadap kualitas dan prestasi kerja pegawai ini akan sangat 

diperlukan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan mutu sumber 

daya manusia, sehingga dengan penelitian ini diharapkan mampu 

memperbaiki dan memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan terkait permasalahan sumber daya manusia; 

4. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama, 

bahwa kompetensi tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas dan prestasi 

kerja, faktor lain masih banyak yang belum tergali. Sekian banyak 

permasalahan tentang sumber daya manusia yang belum tergali itu 

diantaranya adalah terkait motivasi, dan indikator-indikator kinerja 

lainnya. 
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11 26 s/d 31 Mei Menyusun BAB III Laporan penelitian 

berdasarkan revisi dan masukan dari 

reviewer dan teman sejawat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini 

Buku literatur tentang 

metode penelitian yang 

digunakan 

12 1 s/d 10 Juni 2018 Menyusun angket dan kuesioner penelitian. Kuesioner yang siap di ajukan ke validator 

ahli untuk di validasi. 

Daftar pertanyaan/pernyataan 

kuesioner. 

13 2 s/d 9 Juli 2018 Menyerahkan kuesioner yang telah di buat 

ke tim validasi ahli. 

Daftar pertanyaan/pernyataan kuesioner dan 

Lembar validasi instrumen 

 

- 

14 10 s/d 15 Juli 2018 Menyusun BAB IV bagian validasi 

instrumen 

Menghitung nilai validasi instrumen yang 

telah diisi validator menggunakan rumus 

konversi skor. 

Hasil skor  yang 

menunjukkan kevalidan 

instrumen kuesioner yang 

akan disebarkan ke 
responden 

15 17 s/d 30 September 
2018 

Penyebaran kuesioner ke responden Data kuesioner yang akan di olah dengan 
menggunakan path analisis. 

Kuesioner yang telah diisi 



 

 

16 13 September 2018 Menyerahkan progress report penelitian Progress report terdiri dari log book 

penelitian, laporan penggunaan anggaran 

sebanyak 60% dan naskah laporan penelitian 

Lembar tanda serah terima 

berkas progress report dari 

LP2M 

17 13 September 2018 Upload progress report ke LITAPDIMAS 

Kemenag RI 

- - 

18 31 September 2018 Presentasi Hasil Penelitian Masukan dari reviewer Data-data penelitian 

19 15 Nopember 2018 Perbaikan Hasil Penelitian Mendesain ulang hasil penelitian berdasarkan 

masukan dari reviewer. 

Tambahan data pada 

penelitian 
20 30 Nopember 2018 Penyerahan Laporan Penelitian Menyusun Laporan Penelitian Narasi Hasil Penelitian 

 

Mataram, 28 Nopember 2018 
Peneliti, 

 

 

Muhamad Yusup, M.SI 
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