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ABSTRAKSI 

Nurita, Dian. 2009. Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam 
Peningkatan Kinerja pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Malang). Skripsi, Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. 

Drs. Mochamad Affandi, SU. 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sumber daya 

manusia pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dilihat dari segi tingkat 
pendidikan, lama bekerja, dan pelatihan yang berkaitan dengan perbankan 
syariah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan 
karyawan dilihat dari segi kompetensi mereka serta program-program yang telah 
diterapkan di Bank Muamalat Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, yang diteliti mencakup pada bidang 
sumber daya manusia khususnya karyawan banking staff Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Malang, yang kemudian dilakukan pengumpulan data dan 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

 Dari analisis secara deskriptif kuantitatif, dari segi tingkat 
pendidikan rata-rata karyawan banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Malang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2, untuk lebih berkompeten di 
bidangnya harus didukung oleh latar pendidikan yang tinggi dan ditunjang oleh 
pelatihan-pelatihan tentang perbankan syariah. Untuk pelatihan, ada yang 
dinamakan internal training, eksternal training, dan pelatihan di luar job 
description. Semakin lama mereka bekerja, semakin banyak pelatihan yang 
diikuti oleh karena itu kompetensi mereka di bidang perbankan syariah juga 
semakin baik. Hal ini terbukti dari kinerja mereka secara nasional dengan 
semakin bertambahnya jumlah kantor cabang System Online Payment Point 
(SOPP), peningkatan laba bersih, dan bertambahnya jumlah rekening nasabah 
khususnya Share-e dari tahun ke tahun. Dari segi tingkat pendapatan, dimana 
semakin berat tanggung jawabnya maka penghasilan mereka juga semakin tinggi 
dan penghasilan tersebut juga mencerminkan kompetensi/keterampilan yang 
mereka miliki. Sedangkan untuk program-program pengembangan dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan pelatihan Competency-
Based Filling Muamalat (CBFM) yang terbagi dalam tiga aspek, antara lain: 
manajerial dan kepemimpinan, efektivitas pribadi, dan orientasi bisnis. 

 
Kata Kunci: 
 
Kompetensi 
Kinerja 
Sumber daya manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

       Perkembangan perbankan syariah saat ini dinilai cukup baik, terutama 

setelah dikeluarkannya undang-undang syariah, UU No. 19 tahun 2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 

       Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan 

yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan 

sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun 

meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi 

untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya: usaha yang berkaitan 

dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan 

lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. 

       Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan 

bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam 

bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif 

dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta 

layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel 

dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 
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       Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan 

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan 

hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Semakin meluasnya 

penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan 

keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang 

bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan panjang.  

       Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan 

industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan 

progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan 

aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan 

semakin signifikan. 

       Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. 

yang berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis 

moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga 

dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan 

pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. 

       Hingga akhir tahun 2008 terdapat lima institusi bank syariah di Indonesia 

yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI 

Syariah, dan BNI Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit 
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usaha syariah adalah 27 bank. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah, saat ini telah berkembang 131 BPR Syariah. 

       Selain perkembangan dari segi kuantitas juga harus diikuti pula oleh 

pengembangan kualitasnya, dimana manajemen operasional bank syariah yang 

telah dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga para pelaksana 

bank syariah harus mengerti dan memahami masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perbankan syariah atau perkembangan tersebut harus 

didukung pula oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal, kompeten, 

terdidik, dan professional dibidangnya. 

       Sumber daya ekonomi atau human resources  yaitu sumber daya manusia 

(SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh 

seseorang dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas 

usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan 

barang atau jasa. 

       Menurut pengertian lain, SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir 

dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh 

keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh 

keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 

       Oleh karena itu perencanaan SDM yang baik dan benar tentunya perencana 

harus mengetahui apa dan bagaimana SDM itu. Hal ini juga dapat dilakukan 

pada industri perbankan syariah. 

       Menurut Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Ramzi A. Zuhdi 

industri perbankan syariah masih kekurangan SDM dan kekurangan SDM 

tersebut terutama untuk memonitoring perkembangan usaha para debiturnya. 

Kondisi kurangnya SDM tersebut dapat dilihat dari penyaluran dana bank syariah 

saat ini yang masih didominasi oleh sistem jual beli sebesar 70% dibanding 

sistem bagi hasil yang sebesar 30%. Sebenarnya sistem bagi hasil itu lebih 
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menguntungkan dari sistem jual beli, namun kurangnya SDM menjadi kendala 

sistem bagi hasil ini sehingga perbankan syariah saat ini lebih mengutamakan 

sistem jual beli. 

       Dalam hal SDM, Bank Indonesia (BI) juga akan menyempurnakan standar 

syariah sesuai dengan standar internasional. BI juga sudah bekerjasama dengan 

berbagai pihak untuk memasok tenaga kerja bagi perbankan syariah. Termasuk 

membuat buku-buku pelajaran untuk tingkat perguruan tinggi mengenai ekonomi 

syariah. 

       Hingga pertengahan tahun 2008, SDM perbankan syariah sebanyak 7.000 

orang. Mereka tengah bekerja di 726 kantor BUS (Bank Umum Syariah), 28 unit 

usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah di seluruh Indonesia. 

Namun, perbankan syariah tersebut masih kekurangan tenaga kerja terdidik 

sebanyak 14. 456 karyawan atau dua kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang ada 

saat ini. Kekurangan tenaga kerja tersebut hanya untuk market share sebesar 

lima persen saja. Kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar tersebut dapat 

diserap oleh lima bank umum syariah yang beroperasi pada tahun 2008 dan 

sejumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang menambah jumlah kantornya. 

       Menurut Deputi Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. 

Siregar menyatakan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar dalam industri 

perbankan syariah juga tak lepas bertambahnya gerai layanan perbankan 

syariah di kantor cabang konvensional (office channeling). Bank sentral tahun 

lalu merilis, untuk kepala cabang saja, dibutuhkan sedikitnya 800 orang. Tahun 

2008 diproyeksikan akan ada 1.200 pembukaan office channeling. Pada saat 

yang sama, SDM berkualitas di sektor syariah tidak mengalami penambahan 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

       Melihat dari kondisi tersebut, tentunya industri perbankan syariah yang mulai 

diminati oleh masyarakat diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran 
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di Indonesia, dimana perbankan syariah masih membutuhkan SDM guna 

mendorong pertumbuhannya. 

       Rencana pengembangan perbankan syariah yang diharapkan pada akhir 

tahun 2008 atau awal tahun 2009 perbankan syariah sudah mencapai aset Rp 

130 triliyun, dimana untuk mewujudkannya, industri perbankan syariah masih 

membutuhkan lebih dari 14.000 tenaga kerja guna mendukung layanan kepada 

masyarakat. Dengan tercapainya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, 

perbankan syariah akan mampu untuk meningkatkan kinerja dalam 

perkembangannya. 

       Dari latar belakang tersebut, akan dilakukan studi dengan judul Analisis 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja pada Bank 

Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Bagaimana kompetensi SDM pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang dilihat dari tingkat pendidikan, lama kerja, dan pelatihan? 

1.2.2 Bagaimana upah karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

dilihat dari segi kompetensi? 

1.2.3 Bagaimanakah program-program pengembangan pelatihan dalam 

meningkatkan kualitas SDM di Bank Muamalat Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

       Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1.3.1 Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang dilihat dari segi pendidikan, lama 

kerja, dan pelatihan. 

1.3.2 Untuk mengetahui upah karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang dilihat dari segi kompetensi. 

1.3.3 Untuk mengetahui program-program yang diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas SDM di Bank Muamalat Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

       Dengan dilakukannya penelitian tentang sejauh mana kompetensi sumber 

daya manusia di bank syariah, diharapkan: 

       1. Melatih diri dalam mengembangkan dan menginterprestasikan berbagai 

macam kajian teori ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini, 

sehingga diharapkan mampu menemukan, menganalisis, mendefinisikan 

masalah untuk kemudian berupaya mencari solusi penyelesaian masalah yang 

sedang terjadi dilapangan sesuai dengan kajian teoritis baik yang didapat 

dibangku kuliah, referensi atau bacaan buku serta didukung dengan kemampuan 

bernalar secara ilmiah. 

       2. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki 

tema relevan serta sekaligus sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

       3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan 

sumber daya manusianya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia 

 

       Ekonomi menyangkut berbagai berbagai kebutuhan manusia dan berbagai 

sumber. Keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Dengan demikian, 

ilmu ekonomi berusaha menerangkan bagaimana memenuhi kebutuhan 

masyarakat sebanyak mungkin dengan jumlah sumber-sumber yang terbatas. 

       Arfida (2003:19) menyatakan bahwa sumber daya ekonomi atau human 

resources  mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) 

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh 

seseorang dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas 

usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan 

barang atau jasa. 

       Pengertian kedua yaitu berhubungan dengan manusia yang mampu bekerja 

untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu 

melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yakni kegiatan tersebut 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara 

fisik, kemampuan diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja dianggap mampu 

bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja 

atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk 

dalam usia kerja (working-age population). 
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       SDM atau manpower merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia 

yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. SDM menjadi unsur 

pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 

       Menurut Payaman (1985:1) kedua pengertian sumber daya manusia di atas 

mengandung: 

1. Aspek kuantitas dalam artian jumlah penduduk yang mampu bekerja. 

2.Aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk 

produksi. 

       Pengertian tersebut juga dapat menjelaskan tentang kinerja SDM dimana 

menurut Mangkunegara (2005:9) bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja 

(output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

 

Gambar 2.1: Konsep Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasibuan (2006) 
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       Ungkapan seperti output, efisiensi, serta efektifitas sering dihubungkan 

dengan produktivitas. Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi 

kerja, dan operasional. Secara filosofis, produktivitas merupakan pandangan 

hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 

kehidupan. 

       Seperti yang dikemukakan oleh Arfida (2003:36) secara definisi kerja, 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) 

dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan per satuan 

waktu. Definisi kerja ini mengandung cara atau metode pengukuran. Walaupun 

secara teori dapat dilakukan, tetapi dalam praktek sukar dilaksanakan karena 

sumber daya masukan yang dipergunakan umumnya berbagai macam dan 

dalam proporsi yang berbeda. 

       Kinerja karyawan juga merupakan istilah yang berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yang juga merupakan salah satu kunci 

dalam menjelaskan tentang kompetensi karyawan. 

 

2.1.2 Pengertian dan Definisi Kompetensi 

 

       Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu hal.( Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1999,hal 518). 

Ada dua istilah yang muncul dari dua aliran pemikiran yang berbeda tentang 

konsep kesesuaian dalam pekerjaan. Istilah tersebut adalah: 

1. Competency (kompetensi), yaitu deskripsi tentang perilaku, dan 

2. Competence (kecakapan), yaitu deskripsi tugas atau hasil pekerjaan 
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       Kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dengan hasil kerja atau karya, 

pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi dan atau 

bakatnya. Mangkunegara (2007:6) mendefinisikan kompetensi SDM adalah 

kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap 

kinerjanya. 

       Kompetensi juga ditemukan pada orang-orang yang diklasifikasikan 

berkinerja unggul atau efektif, dimana unggul yang dimaksudkan adalah kinerja 

di atas rata-rata.    

       Sebagai karakteristik individu yang melekat kompetensi merupakan bagian 

dari kepribadian individu yang relatif dalam dan stabil, dan dapat dilihat serta 

diukur dari perilaku individu yang bersangkutan, di tempat kerja atau dalam 

berbagai situasi. Untuk itu kompetensi seseorang mengindikasikan kemampuan 

berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang cukup konsisten untuk suatu 

perioda waktu yang cukup panjang, dan bukan hal yang kebetulan sesaat 

semata. Kompetensi memiliki persyaratan yang dapat digunakan untuk menduga 

yang secara empiris  terbukti merupakan penyebab suatu keberhasilan. 

 

2.1.2.1 Lima Jenis Karakteristik Kompetensi 

 

       Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi nampak pada cara 

berperilaku di tempat kerja seseorang. Adapun lima jenis karakteristik 

kompetensi, yaitu: 

       (1). Motif 

       Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan. 
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       Motif dan karakteristik pribadi bisa disebut sebagai inisiator yang 

memprediksi apa yang dilakukan seseorang terhadap kerjaan tanpa supervisi 

yang intens. Motif akan mengarahkan dan menyeleksi sikap menjadi tindakan 

atau mewujudkan tujuan sehingga berbeda dari yang lain. 

       (2). Karakter (trait) dan unsur bawaan 

       Karakter dan bawaan seseorang dapat mempengaruhi prestasi di tempat 

kerja. Karakter dan unsur bawaan ini dapat berupa bawaan fisik (seperti postur 

atletis, penglihatan  yang baik), maupun bawaan sifat yang lebih kompleks yang 

dimiliki seseorang sebagai karakter, seperti kemampuan mengendalikan emosi, 

perhatian terhadap hal yang sangat detail, dan sebagainya.  

       (3). Konsep diri (self-concept) 

       Konsep diri seseorang mencakup gambaran atas diri sendiri (citra diri), sikap 

dan nilai-nilai yang diyakininya. Misalnya, seseorang yang memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang dapat 

mencapai sesuatu yang diharapkan, yang menurutnya, baik dalam berbagai 

situasi, baik situasi sulit maupun mudah.  

       (4). Pengetahuan (knowledge) 

       Pengetahuan mencerminkan informasi yang dimiliki seseorang pada area 

disiplin yang tertentu yang spesifik. Pengetahuan berhubungan dengan 

pendidikan yang telah ditempuh, dimana pendidikan adalah keseluruhan proses, 

teknik, dan metode belajar-mengajar dalam rangka mengalihkan suatu 

pengetahuan dari seseorang kepaa orang lain sesuai standar yang telah 

ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat terlihat tiga hal pokok: 

1. Pendidikan merupakan suatu proses belajar-mengajar dengan 

mempergunakan teknik dan metode tertentu. 
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2. Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan serangkaian kegiatan 

yang berlangsung relatif lama dan diselenggarakan dengan pendekatan yang 

formal. 

       Menurut sifatnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

       1. Pendidikan Umum 

       Yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan tujuan mempersiapkan 

dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh pengetahuan umum. 

       2. Pendidikan Kejuruan 

       Yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para 

peserta pendidikan maupun melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang 

kejuruannya. 

       3. Pelatihan Keahlian 

       Yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk 

di dalamnya pelatihan ketatalaksanaan. 

       4. Pelatihan Kejuruan 

       Yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

keterampilan  yang diisyaratkan untuk melaksanakan yang pada umumnya 

bertaraf leih rendah daripada pelatihan keahlian 

       (5). Keterampilan 

       Keterampilan merupakan keahlian yang merujuk pada kemampuan 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau kemampuan untuk melakukan 

aktivitas fisik dan mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi 

pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan 

pengaruh, mengorganisasi data dan rencana) serta pemikiran konseptual 

(pengenalan pola data yang kompleks). Keterampilan karyawan dan kemampuan 
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kerja seseorang juga dapat ditingkatkan melalui suatu pelatihan. Pelatihan 

adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh 

dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam 

waktu relatif singkat, dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek 

daripada teori. 

       Menurut sasaran, pelatihan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pelatihan Prajabatan (Preserve Training) 

       Pelatihan prajabatan merupakan pelatihan yang diberikan kepada tenaga 

kerja baru dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan dapat terampil 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. 

Pelatihan prajabatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Pelatihan Prajabatan yang Bersifat Umum 

       Yaitu pelatihan prajabatan yang harus diikuti tenaga kerja baru mengenai 

hal-hal umum yang menyangkut seluruh lingkungan pekerjaan, termasuk segala 

peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, sifatnya tertulis 

maupun tidak tertulis. 

b. Pelatihan Prajabatan yang Bersifat Khusus 

       Yaitu pelatihan prajabatan yang dilaksanakan tenaga kerja tertentu untuk 

dilaksanakan tugas dan pekerjaan memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

secara khusus. Jadi, pelatihan prajabatan bersifat khusus ruang lingkupnya 

terbatas pada kegiatan yang bersifat teknis dan terbatas pada satu lingkungan 

pekerjaannya. 

1. Pelatihan dalam Jabatan (In Service Training) 

       Pelatihan dalam jabatan merupakan pelatihan tenaga kerja yang 

dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas, keahlian, kemampuan, dan 

keterampilan tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan. Pelatihan dalam 

jabatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
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a. Pelatihan dalam Jabatan yang Bersifat Umum 

       Yaitu pelatihan dalam jabatan yang diselenggarakan untuk para tenaga 

kerja, baik tingkat manajer puncak (top manager), manajer menengah (middle 

manajer), dan manajer tingkat bawah (lower manager), maupun para pekerja 

lapangan (workers). Biasanya materi yang disampaikan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan lingkup pekerjaan dengan tujuan agar tenaga kerja 

mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

       Biasanya pelatihan dalam jabatan yang bersifat umum diberikan kepada 

tenaga kerja yang bari dipromosikan dari jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. 

b. Pelatihan dalam Jabatan yang Bersifat Khusus 

       Yaitu pelatihan dalam jabatan yang diselenggarakan untuk para tenaga kerja 

yang ada dalam perusahaan akibat adanya inovasi baru atas segala sarana dan 

prasarana yang digunakan perusahaan dengan tujuan agar tenaga kerja yang 

bersangkutan mampu mempergunakan dan mengoperasikan sarana dan 

prasarana tersebut. 

       Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan 

seseorang di tempat kerja, hasil kerja apa yang diperoleh seseorang, dan tingkat 

prestasi kerja apa yang dicapai seseorang dapat bersumber dari karakteristik 

individu, yang dipengaruhi oleh salah satu atau kombinasi dari lima tipe sumber 

kompetensi yang berbeda. Dengan kata lain, pendekatan kompetensi ini 

meyakini bahwa perilaku efektif seseorang di tempat kerja atau pada suatu 

situasi tertentu merupakan cerminan kompetensi seseorang. 

       

2.1.2.2 Kompetensi Dasar dan Kompetensi Pembeda 

 

       Kompetensi dasar adalah karakteristik penting seperti pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan seseorang untuk mencapai standar minimum dan 
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suatu pekerjaan. Namun, kompetensi dasar ini tidak membedakan karyawan 

yang berkinerja unggul dari yang biasa. 

       Kompetensi pembeda adalah kompetensi yang merujuk pada faktor-faktor 

seperti motif, karakteristik pribadi, konsep diri, serta nilai-nilai yang membedakan 

karyawan yang berkinerja unggul dari karyawan biasa. 

 

Gambar 2.2: Inti dan Tampak Luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: R. Palan Ph. D, 2007 
  

       Kompetensi konsep diri, karakteristik pribadi dan motif sifatnya tersembunyi 

dan karenanya lebih sulit untuk dikembangkan atau dinilai. Untuk mengubah 

motif dan karakteristik pribadi masih dapat dilakukan, namun prosesnya panjang, 

sulit, dan mahal. Cara yang hemat untuk memiliki kompetensi ini melalui proses 

seleksi karakter. 
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2.1.2.3 Kecakapan (Competence) 

 

       Membicarakan kompetensi tak lepas juga dengan istilah kecakapan. 

Kecakapan (competence) adalah keahlian individual untuk menunjukkan 

pengetahuan dan keahlian dalam menghasilkan sebuah produk atau jasa sesuai 

standar yang diharuskan. Pengertian yang lebih mudah, kecakapan adalah 

pengetahuan, keahlian dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu sesuai dengan standar industri yang ditetapkan. 

       Kecakapan (competence) yang berhubungan dengan pekerjaan disebut juga 

kompetensi dasar karena mengacu pada kompetensi yang tampak di luar, seperti 

pengetahuan dan keahlian. 

       Kecakapan adalah dasar standar industri. Seseorang yang memiliki 

kualifikasi/ijazah keahlian kejuruan menunjukkan bahwa dia adalah kompeten. 

Pada umumnya, ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan pendekatan 

berbasis kecakapan kerja, sebagian karyawan telah bekerja selama beberapa 

tahun. Kondisi ini mendorong berbagai industri, seperti konstrukdi, perhotelan, 

maskapai penerbangan, perawatan lanjut usia, dan industri mineral 

mengembangkan sendiri standar pekerjaan mereka.  

 

2.1.2.4 Pentingnya Kompetensi dan Isu Karyawan 

 

       Dalam suatu instansi/perusahaan dibutuhkan orang yang kompeten untuk 

mencapai hasil secara efisien dan efektif. Dalam dunia yang didominasi sektor 

jasa, pentingnya modal manusia tidak dapat dipungkiri dan dalam lingkup yang 

luas, modal manusia yang didefinisikan sebagai keterampilan, ketangkasan, dan 

pengetahuan sekelompok orang merupakan penentu utama pertumbuhan 
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ekonomi saat ini. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan upaya akusisi atau 

pengembangan kompetensi secara sistematis. Perubahan yang mempengaruhi 

dunia kerja menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi karyawan juga 

menjadi kepentingan karyawan. 

       Di dalam dunia yang tak bisa diprediksi, organisasi mulai merasakan 

tantangan besar. Hilangnnya pekerjaan jauh lebih banyak daripada lapangan 

kerja yang diciptakan, dan mengakibatkan pengangguran. Orang bisa tetap 

dipekerjakan, selama keahliannya dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk bisa tetap 

dipekerjakan, orang harus mempunyai keahlian, tidak hanya dalam satu bidang, 

tapi pada bermacam-macam bidang. Misalnya di sebuah bank, teller dilatih untuk 

melakukan beberapa macam kegiatan. 

       Apabila karyawan tidak lagi mengembangkan kompetensinya melalui belajar 

dan berkinerja, mereka tidak akan mampu meningkatkan kompetensinya. 

Meskipun dari aspek ekonomi gerakan kompetensi yang berfokus pada kinerja 

dan kesesuaian untuk dipekerjakan (employeability) merupakan pandangan baru, 

namun sebenarnya konsep kompetensi di Asia telah ada selama berabad-abad. 

 

2.1.2.5 Manfaat Kompetensi  

 

       Kompetensi memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik bagi 

karyawan, organisasi, maupun industri sebagai suatu kesatuan. Secara lebih 

jelas, manfaat kompetensi bagi karyawan dan organisasi adalah sebagai berikut: 
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       1. Bagi Karyawan  

       a. Kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk    

mentransfer ketrampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui, dan potensi 

pengembangan karir. 

       b. Adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan 

latihan melalui akses sertifikasi nasional dengan berbasis standar yang ada. 

       c. Penetapan sasaran sebagai sarana perkembangan karir. 

       d. Kompetensi akan memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

       e. Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan baik berbasis standar 

kompetensi yang ditentukan dengan jelas.  

       f. Meningkatnya ketrampilan dan marketability sebagai karyawan.  

 

       2. Bagi Organisasi 

       a. Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada 

dan yang dibutuhkan. 

       b. Meningkatnya efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan 

kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar. 

       c. Sasaran yang jelas pada program pendidikan dan pelatihan yang 

difokuskan pada kesenjangan antara ketrampilan dan persyaratan ketrampilan 

yang dibutuhkan. 

       d. Pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena 

karyawan telah memiliki ketrampilan yang akan diperoleh dalam pendidikan dan 

pelatihan. 

       e. Terjadi komunikasi pengharapan yang jelas mengenai ketrampilan dan 

pengetahuan karyawan. 
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       f. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang 

diperlukan untuk mengelola perubahan. 

       g. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil pendidikan 

dan pelatihan akan lebih reliabel dan konsisten.  

 

2.1.3 Perbedaan Upah 

2.1.3.1 Struktur Upah Eksternal  

 

       Suatu jenis keterampilan, jenis jabatan, lapangan usaha tertentu juga 

ditentukan oleh tingkat upah tertentu. Berbagai tingkat upah tersebut terkait 

dalam suatu struktur tertentu. 

       1. Sektoral 

       Struktur upah sektoral didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan satu 

sektor berbeda dengan sektor lain. Misalnya pada sektor pertanian, umumnya 

cenderung menawarkan tingkat upah yang lebih rendah daripada sektor yang 

lebih membutuhkan keterampilan/kemampuan. Bank swasta atau bank apalagi 

bank asing cenderung memberikan tingkat upah yang lebih tinggi daripada bank 

milik pemerintah yang bergerak di sektor pertanian. 

       Perbedaan karena alasan kemampuan ini tidak dapat dihilangkan. 

Kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk di pasar. Nilai 

penjualan produk di pasar tergantung dari permintaan dan penawaran. 

       2. Jenis Jabatan 

       Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang 

organisatoris atau keterampilan. Misalnya sama-sama memegang ijazah STM, 

jika yang seorang memegang jabatan sebagai manajer sedangkan yang lain 

sebagai tenaga produksi membawa konsekuensi perbedaan upah. 
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       3. Keterampilan 

       Perbedaan upah yang disebabkan perbedaan keterampilan adalah hal yang 

mudah dipahami, biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan berat-ringannya 

pekerjaan. 

 

2.1.3.2 Struktur Upah Internal 

 

       Dalam sebuah organisasi biasanya terdapat struktur upah yang teratur. 

Kriterianya didasarkan atas isi jabatan. Makin berat tanggung jawab pekerjaan 

makin tinggi upahnya. Struktur pengupahan ini mengikuti pada struktur 

organisasi yang menjadi wadahnya. 

 

2.1.3.3 Dinamika Pengupahan 

 

       Struktur upah tidak statis melainkan dinamis. Salah satu penyebabnya 

dikarenakan produktivitas. Produktivitas merupakan sumber yang dapat 

menambah pendapatan perusahaan, maka bila produktivitas naik maka upah 

cenderung meningkat. Produktivitas bisa berubah karena perbaikan dalam modal 

sumber daya manusia yang terbenam atau karena perubahan teknologi. 

 

2.1.3.4 Hubungan Upah dengan Kompetensi 

 

       Upah individual harus mencerminkan keterampilan-keterampilan dan 

kompetensi-kompetensi yang mereka bawa dan gunakan, dengan demikian upah 
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itu harus mendorong pengembangan keterampilan-keterampilan dan 

kompetensi-kompetensi itu. 

       Usaha yang dilakukan untuk menghubungkan upah dengan kompetensi-

kompetensi telah menganut pandangan yang lebih berimbang, di mana diakui 

bahwa upah perlu dihubungkan dengan sejumlah faktor, termasuk: 

       1. peran; 

       2. keterampilan-keterampilan dan kompetensi-kompetensi individunya; 

       3. kinerja dan hasil-hasil yang dicapai; 

       4. pasar 

       Jadi, dari faktor-faktor di atas bagaimana untuk mencapai keseimbangan 

yang terbaik antara faktor-faktor tersebut untuk memenuhi tuntutan bisnis 

tertentu. 

 

Gambar 2.3: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Boulter Nick, 2003 
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2.1.4 Pengertian Bank 

 

       G. M Verrijn Stuart dalam Pratama (1997) memberikan definisi bahwa bank 

adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan 

alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau 

dengan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan 

demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan 

tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun 

panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang/ transfer, 

wesel, letter of credit, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank 

semacam ini adalah dari hasil selisih bunga dan propisi/komisi atas jasa-jasa 

bank yang diberikan. 

       Di Indonesia, pengertian atau definisi bank diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.1 tahun 1965 serta Undang-undang Perbankan No.14 tahun 

1967: 

       1. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1965 

       Yang dimaksud dengan bank adalah semua perusahaan dan badan-badan, 

tidak memandang bentuk hukumnya, yang secara terang-terangan menawarkan 

diri atau untuk sebagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang 

dalam deposito atau dalam rekening koran dan juga mengadakan usaha-usaha 

untuk memberikan kredit atas tanggungannya sendiri. 

       2. Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 

       Yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran 

dan peredaran uang. 
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2.1.5 Pengertian Bank Syariah 

 

       Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah (hukum) Islam. Bank syariah tersebut berasaskan antara 

lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan 

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

       Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam 

dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut :  

       1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 

       2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money). 

       3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

       4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.  

      5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.  

      6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.  

 

2.1.5.1 Prinsip Operasional Bank Syariah 

 

       Mekanisme perbankan Islami, yang berdasarkan mitra usaha, adalah bebas 

bunga. Oleh karena itu, pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan 

suatu bunga dari pada klien tidak timbul.  

       Dalam perbankan Islam, terdapat dua jenis depositor. Pertama, depositor 

yang dapat mendeposit dana surplusnya, ia diperkenankan menarik dananya 

setiap waktu tanpa pmberitahuan. Jenis deposito ini hanya untuk penyimpanan 

keamanan (safe depositing), bukan untuk investasi dalam suatu kegiatan 

produksi yang mengandung resiko.  
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       Jenis depositor kedua tidak boleh menarik dana mereka tanpa 

pemberitahuan. Dana surplus mereka mungkin diinvestasikan dalam urusan 

produksi atas dasar jangka pendek. Bank tidak akan meminta apa pun dari para 

depositor ini, bahkan mereka diperkenankan berbagi laba atau kerugian bank 

secara sebanding pada akhir tahun anggaran dalam suatu bentuk yang 

menyerupai dividen. 

 

2.1.5.2 Fungsi Bank Syariah 

 

       Adapun fungsi dari bank syariah dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 

 

       1. Fungsi Manajer Investasi 

       Fungsi manajer investasi di sini yakni sebagai penghimpunan dana. 

Penghimpunan dana itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu : 

       a. Prinsip wadiah 

       Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik  individu 

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

menghendaki. 

       Wadiah itu sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu : 

       1. Wadiah al Amanah, yaitu titipan yang tidak boleh digunakan, misalnya : 

Save Deposit Box (SDB). 

       2. Wadiah al Dhamanah, yaitu titipan yang boleh digunakan, misalnya : giro. 

       b. Prinsip mudharabah 

       Mudharabah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak 

lainnya adalah pengusaha / pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi 
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menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, 

maka ditanggung oleh shahibul maal (selama kerugian itu bukan karena  

kelalaian mudharib). Apabila karena kelalaian mudharib, maka yang 

bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut. 

  

       2. Fungsi Investasi 

       Fungsi investasi di sini berkaitan dengan penyaluran dana. Penyaluran dana 

itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: 

       a. Prinsip jual-beli  

Prinsip jual-beli juga dibedakan kembali menjadi tiga, yaitu: 

       1. Murabahah 

       Murabahah, yaitu akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan 

harga jual yang terdiri dari harga pokok barang & tingkat keuntungan tertentu 

atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya 

adalah penjual harus  memberitahukan harga produk yang dibelinya & 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

       2. Salam 

       Salam adalah akad jual beli, di mana pembeli membayar uang (sebesar 

harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang 

yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang 

disepakati. Bai’ as-Salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian 

jangka pendek. Salam / salaf, (In-front payment sale adalah akad pembelian 

sebuah barang yang penyerahannya (delivery) ditangguhkan dengan 

pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang 

untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal. 

       3. Ishtishna 
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       Ishtishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli & pembuat barang. 

Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat 

barang selanjutnya berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yg telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli 

akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: 

apakah pembayaran dibayar di muka, dengan cicilan, atau ditangguhkan sampai 

suatu waktu di masa yang ditetapkan. 

       b. Prinsip bagi hasil  

       Prinsip bagi hasil dibedakan menjadi dua, yaitu: 

       1. Mudharabah 

       Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak 

lainnya adalah pengusaha/pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, 

maka ditanggung oleh shahibul maal (selama kerugian itu bukan karena  

kelalaian mudharib). Apabila karena kelalaian mudharib, maka yang 

bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut. 

       2. Musyarakah 

       Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak  memberikan kontribusi dana 

atau amal/expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan  

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

 

       3. Fungsi Jasa Keuangan 

       Fungsi jasa keuangan dibagi menjadi enam, yaitu: 

       a. Wakalah 
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       Wakalah atau wikalah berarti penyerahan,pendelegasian, atau pemberian 

mandat. Al-Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak 

pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama 

pihak pertama. 

       Dalam praktek perbankan terdapat beberapa jenis wakalah seperti Kliring, 

inkaso, Transfer, Leter of credit (L/C) 

       b. Kafalah 

       Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung.  

       Dalam pengertian ini, al-Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang padatanggung jawab orang lain 

sebagai penjamin. 

       Dalam praktek perbankan antara lain: Personal Garansi, Garansi Bank (GB 

tender, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan)   

       c. Sharf 

       Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau 

pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata 

uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. 

       Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini,  

dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa 

hadits, antara lain: 

       1. Harus tunai: 

       2. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak: dan 

       3. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kualitas 

yang  sama. 

       d. Qardh 
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Adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih / dituntut, 

atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang 

terukur kepada orang lain agar dikembalikan sepertinya. Misalnya : Qord al 

Hasan, Qardh untuk take over pembiayaan. 

       e. Hawalah 

       Hawalah adalah akad perpindahan yang berhubungan dengan hutang 

piutang antara pihak satu dengan pihak yang lain. 

       Dalam perbankan Hawalah  adalah perpindahan piutang nasabah (muhal) ke 

bank (muhal alaih). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu 

piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal.  Atas 

bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu, bank dapat 

meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor 

risiko bila piutang tersebut tidak tertagih. 

       f. Rahn 

       Ar-Rahn berarti menahan sesuatu dengan baik (dengan cara yang 

dibenarkan), yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada 

pembiayaan yang beresiko & memerlukan jaminan tambahan.Akad ini juga dapat 

menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan 

yang bersifat jasa & konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya 

pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. 
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       4. Fungsi Sosial 

       Fungsi sosial di disini istilahnya disebut dengan dana kebajikan. Adapun 

dana kebajikan tersebut diantaranya:  

       a. Penghimpunan dan penyaluran Qardhul Hasan.  

       b. Penghimpunan dan penyaluran ZIS. 

 

2.1.5.3 Tujuan Bank Syariah 

 

       Dalam perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam yakni: 

semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam, pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan 

yang wajar, serta promosi pembangunan ekonomi. 

       Sedangkan dalam penerapannya, berbagai langkah dan inisiatif ditempuh 

guna memasyarakatkan kegiatan ekonomi dan perbankan syariah dengan 

merangkul berbagai pihak, antara lain melalui pemberdayaan ekonomi umat, 

peningkatan fasilitas perbankan syariah dan berbagai kerjasama perbankan 

syariah yang melibatkan beberapa bank syariah serempak. 

 

2.1.5.4 Persyaratan Sumber Daya Manusia Bank Syariah 

 

       Salah satu kunci penting untuk menjaga kualitas kinerja bank syariah di 

masa datang, ditengah kompetisi perbankan yang semakin ketat adalah dengan 

mengembangkan dan mendidik karyawan secara berkesinambungan. 

       Dengan pengetahuan dan kemampuan yang bermutu, serta terus menerus 

ditingkatkan, maka bank syariah akan mampu berkembang terus menjadi bank 
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syariah yang terbaik, sesuai dengan visinya yaitu menjadi bank syariah utama di 

Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 

       Sesuai dengan misinya dari yaitu menjadi Role Model lembaga keuangan 

syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan 

manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai 

kepada stakeholder, dimana salah satunya dengan cara diwujudkannya program 

pendidikan dan pelatihan dengan tujuan agar dapat lebih leluasa merencanakan 

berbagai program pendidikan dan pelatihan perbankan syariah sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas usaha dari waktu ke waktu.  

       Program pendidikan dan pelatihan selain dapat menambah pengetahuan 

dan meningkatkan sikap, juga harus mampu menyentuh dan mempengaruhi 

perilaku, aktifitas dan pandangan karyawan dalam menjalankan tugas sehari-

hari. Program pendidikan dan pelatihan juga harus mampu mengentalkan 

budaya kerja disetiap diri karyawan bank syariah yang berorientasi pada Budaya 

Perusahaan "SIFAT", yaitu:  

       1. Shiddiq (benar dan jujur). 

       2. Tabligh (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan). 

       3. Amanah (dapat dipercaya). 

       4. Fathonah (kompeten dan profesional) pengembangan SDM secara terus 

menerus. 

       Setiap program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan akan diukur 

efektifitasnya, secara kuantitatif 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.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

       Berdasarkan jurnal berjudul “Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi: 

Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi” oleh Endah Setyowati (2003) 

dapat disimpulkan bahwa  kompetensi merupakan salah satu unsur penentu 

upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang 

memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan 

pekerjaannya. Peningkatan kinerja SDM yang pertama dengan memperbaiki 

sistem dan lingkungan kerja kemudian yang kedua melalui pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan kompentensinya. Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PPBK) adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang 

menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan organisasi melalui kompetensi 

yang dapat menciptakan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. 

Adapun tujuan utama PPBK adalah : 

1. Menghasilkan kompetensi dalam menggunakan ketrampilan yang 

ditentukan untuk pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditetapkan 

dalam berbagai pekerjaan dan jabatan. 

2. Penelusuran (penilaian) kompetensi yang telah dicapai dan sertifikasi. 

Hasil PPBK hendaknya dihubungkan dengan kebutuhan : 

a. Standar kompetensi yang akan diberikan, 

b. Program Pendidikan dan Pelatihan didasarkan atas uraian kerja, 

c. Kebutuhan multi-skilling, 

d. Alur karir (career path). 

       Kemudian pada penelitian lain yakni pada jurnal “Peranan Pendidikan dan 

Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Aparatur” yang ditulis oleh Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed (2005) 
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menyatakan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan (diklat) dapat dinilai 

kurang efektif karena pada kenyataannya belum mampu menghasilkan sumber 

daya aparatur yang profesional, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan baik oleh instansi pengendali diklat maupun penyelenggara diklat 

dimana diklat harus membangun nilai kreatif bagi pesertanya, standar 

kompetensi jabatan harus dihasilkan dari analisis kemampuan yang sekarang 

dimiliki calon peserta dengan kemampuan yang diharapkan dimiliki ketika 

peserta telah menduduki jabatan tertentu, serta mampu memberikan 

pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kinerja.   

       Penelitian lain yang berhubungan dengan kompetensi SDM yaitu pada jurnal 

“Competency-Based Education and Training (BET) Suatu Pendekatan Strategik 

dalam Pengembangan Kompetensi Bagi Peningkatan Kinerja Organisasi” yang 

ditulis oleh Suzy Widyasari (2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan 

salah satu unsur penentu dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan dan 

penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan 

spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya. Dalam kerangka ini, Competency-

Based Education and Training (CBET) adalah sistem pendidikan dan pelatihan 

yang menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan kemampuan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan persyaratan yang dapat menciptakan karyawan dengan 

kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan / 

organisasi dimana program tersebut memberikan banyak kelebihan dibanding 

dengan pendidikan dan pelatihan tradisional karena lebih bersifat spesifik, lebih 

tinggi relevansinya, flexibel, biaya relatif lebih murah/rendah, dan waktu yang 

lebih singkat.  

       Dalam program ini, penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk dapat 

mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan. Penentuan ambang kompetensi 

yang dibutuhkan ini akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi 
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perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. Hal penting lainnya 

yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa keberhasilan program CBET 

sangat membutuhkan adanya dukungan, kerjasama dan partisipasi dari berbagai 

pihak yang terkait didalamnya, baik dari pusat pelatihan, assosiasi profesi, pihak 

manajemen (organisasi) dan karyawan itu sendiri. dengan memperhatikan faktor-

faktor diatas, CBET akan mampu mengembangkan kompetensi dalam rangka 

peningkatan kinerja organisasi. 

       Selain itu pada jurnal “Ekonomi Syariah Masih Tambal Sulam; Peluang atau 

Tantangan?” oleh Usep Zainul Arif (2008) bahwa problematika dakwah ekonomi 

Islam di Indonesia saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dan profesional. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

maka harus ada standardisasi dan sertifikat kelayakan keompetensi bahwa 

standar tersebut adalah harus mencakup tahapan-tahapan tarbiyah, aqidah yang 

lurus, ibadah yang sholeh, dan akhlaq yang mulia dan pemahaman ekonomi 

syariah yang ditentukan dengan sertifikasi profesi. Jadi bukan hanya ijazah dari 

Perguruan Tinggi saja selaku intstitusi formal tapi juga dari lembaga yang konsen 

dalam memberikan sertifikasi, seperti sertifikasi yang diberikan kepada auditor 

(ujian nasional USAP), artinya harus ada pembentukan instansi yang bertugas 

dalam sertifikasi ekonomi syariah. 
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2.2 Kerangka Pikir 
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   Lama Kerja 

     Pelatihan 

        Pengumpulan Data 

 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
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   Lama Kerja 

     Pelatihan 
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(SDM) Perbankan Syariah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

       Sesuai dengan tujuannya, penelitian itu merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran 

suatu peristiwa atau suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode 

ilmiah. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

       Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. 

       Penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus yang mengambil obyek 

penelitian karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Format deskriptif 

studi kasus tidak memiliki ciri-ciri pemairan (menyebar ke permukaan), tetapi 

memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai variabel. Bungin 

(2005:36) menyatakan bahwa pada ciri yang lain, deskriptif studi kasus 

merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran penting dalam 

menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

       Untuk mendapatkan data penelitian tersebut maka dipilih Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang yang beralamat di Jl. Kawi Atas No. 36 A Malang yang 

dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan jumlah perputaran dana 

pihak ketiga di Malang, komposisi jumlah penduduk muslim serta perluasan 

jaringan di Jawa Timur. Penelitian tersebut dilakukan bulan Januari 2009. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

       Tujuan penelitian yang ingin mengetahui tentang sejauh mana kompetensi 

SDM bank syariah dari segi latar belakang pendidikan, masa kerja, dan pelatihan 

memerlukan pendekatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna 

memperoleh data yang akurat dan relevan dengan sasaran dan tujuan. 

       Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

 

       Dalam penelitian sering sekali berhubungan dengan populasi. Dalam Bungin 

(2004:99-100) populasi merupakan sekelompok obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga 

obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 
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       Karena pengertian populasi di atas, maka populasi menjadi amat beragam. 

Kalau populasi dilihat sebagai penentuan sumber data maka populasi dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas 

batas-batasnya secara kuantitatif. 

2. Populasi tidak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang 

tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Oleh karenanya 

populasi ini sangat luas dan hanya dapat dijelaskan oleh kualitatif. 

Dilihat dari kompleksitas obyek populasi, maka populasi dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota 

populasi, memiliki sifat-sifat yang relatif sama. Contohnya adalah air. 

2. Populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif 

memiliki sifat-sifat individual, dimana sifat tersebut membedakan individu 

anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah 

penelitian dengan manusia dan gejala-gejala kehidupan manusia sebagai 

obyek penelitian, dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. 

       Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Namun 

tidak semua penelitian menggunakan sampel sebagai sasaran penelitian pada 

penelitian tertentu dengan skala kecil, ataupun penelitian kuantitatif yang 

dilakukan terhadap obyek atau populasi kecil, sampel tidak diperlukan. Hal 

tersebut karena keseluruhan obyek dapat dijangkau oleh peneliti. 

       Penelitian terhadap seluruh populasi kadang-kadang tidak mungkin 

dilakukan karena populasi tidak terbatas atau obyek yang diselidi mudah rusak 

atau memang tidak perlu dilakukan penelitian terhadap populasi berhubung 

obyek penelitian bersifat homogen. 

       Beberapa keuntungan penggunaan sampling: 
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1. Penghematan biaya, waktu, dan tenaga: 

a. Biaya lebih murah. 

b. Waktu lebih pendek. 

c. Tenaga yang diperlukan lebih sedikit. 

2. Dengan teknik sampling yang baik mungkin akan diperoleh hasil yang 

lebih baik/ tepat daripada penelitian terhadap populasi karena: 

a. Adanya tenaga-tenaga ahli. 

b. Penyelidikan dijalankan lebih teliti. 

c. Kesalahan yang mungkin diperbuat lebih sedikit. 

       Adapun dalam penelitian ini digunakan adalah sampel yang mewakili dari 

populasi (seluruh karyawan).  Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, dimana penelitian ini lebih mengutamakan tujuan penelitian 

daripada sifat populasi dalam menentukan sampel. Berdasarkan pengetahuan 

yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi yang dianggap “kunci” 

diambil sebagai sampel penelitian. 

       Oleh karena itu unit populasi dalam penelitian ini adalah karyawan banking 

staff yang diambil sebagai sampel penelitian. Dengan total sebanyak 27 

karyawan yang terbagi dalam banking staff dan non-banking staff, dipilih sampel 

sebanyak 17 karyawan banking staff.  

 

3.5 Data dan Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

 

       Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau obyek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data ini adalah 
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sumber utama penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer 

diambil pada karyawan bagian banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang dengan pengisian kuesioner meliputi identitas responden, pendidikan, 

pekerjaan, pelatihan, dan penghasilan yang kemudian dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dengan membuat tabel-tabel dan diagram kemudian observasi 

lapangan yang dilakukan di lokasi studi kasus. 

 

3.5.2 Data Sekunder 

 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder juga disebut data  

penunjang yang dipakai untuk digunakan sebagai pelengkap data primer berupa 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data dari 

berbagai sumber pustaka, seperti buku Annual Report 2007 Bank Mualamat 

Indonesia, dan internet yakni situs Bank Muamalat Indonesia. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

       Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengambil sampel dari populasi dan 

menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan dalam menggali informasi yang 

diperlukan. Selain itu juga dikumpulkan data-data yang telah dipublikasikan 

dalam bentuk data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Data sekunder 

dapat diperoleh antara lain dari sumber-sumber lain berupa hasil penelitian 

sebelumnya maupun buku-buku atau publikasi yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
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1. Wawancara 

       Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan Informasi dan 

keterangan-keterangan dari karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

khususnya karyawan yang bertindak sebagai supervisor. Wawancara ini bersifat 

mendalam dan terstruktur, proses tanya jawab secara lisan yang bersifat terbuka, 

dialogis, dan sistematis dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi 

pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka. 

 

2. Studi Kepustakaan 

       Yaitu cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber 

yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan 

mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari 

dan mengutip data dari sumber-sumber yang ada. Studi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian. 

       Selain itu dilakukan pula teknik pengumpulan data dengan cara peminjaman 

terhadap arsip-arsip perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti, seperti data pada buku Annual Report 2007 Bank Muamalat 

Indonesia. 

 

4. Observasi atau pengamatan 

       Metode observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera 

lainnya (Bungin,2004:133). Jadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

pekerjaan dalam melaksanakan tugas masing-masing karyawan banking staff 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 
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5. Kuesioner 

       Metode angket atau yang sering disebut dengan kuesioner yaitu 

seperangkat pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk diisi oleh responden 

yakni karyawan banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang 

berbentuk pertanyaan tertulis.  

       Bentuk umum sebuah kuesioner terdiri dari bagian pendahuluan berisikan 

petunjuk pengisian kuesioner, bagian identitas berisikan responden seperti: 

umur, gender/jenis kelamin, dan status pribadi, kemudian baru memasuki isi 

kuesioner. Setelah diisi, kuesioner dikembalikan kepada peneliti. 

 

3.7   Metode Analisis Data 

 

       Dalam  penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pendidikan, lama kerja, dan pelatihan mempengaruhi kompetensi SDM pada 

Bank Muamalat Indonesia Cabang. Data-data yang terkumpul akan disajikan 

dalam bentuk tabel-tabel, dan diagram. 

       Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggunakan uraian-

uraian untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan 

dengan berbagai data yang tersedia dengan tidak menggunakan perhitungan 

statistik dan tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan melainkan 

menggunakan uraian-uraian untuk menggambarkan situasi yang dilakukan 

dengan membaca tabel-tabel dan diagram yang tersedia untuk melakukan uraian 

dan penafsiran. 

Dalam analisa deskriptif ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk antara lain: 
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1. Tabulasi data, yaitu dengan membagi variabel-variabel pendidikan, masa 

kerja, dan pelatihan, serta penggolongan data responden. 

2. Diagram-diagram yang menunjukkan tingkat pendidikan, lama bekerja, 

dan pelatihan yang diikuti meliputi internal training maupun eksternal 

training, serta tingkat pendapatan. 

Diagram tersebut dapat berupa diagram batang, diagram bar, dan 

diagram pie (diagram lingkaran). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil 

 

       Dalam sub bab ini akan disampaikan beberapa hal yang merupakan hasil 

dari penelitian di lapangan. 

 

4.1.1 Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

 

       PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, kemudian 

memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari 

eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima 

dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan 

senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. 

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana 

Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut 

menanam modal senilai Rp 106 miliar. 

       Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-

porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. sektor perbankan 

nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat 

Indonesia pun terimbas dampak krisis. Dalam upaya memperkuat 

permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan 
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ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) dan secara resmi 

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia.          

       Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil 

membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap 

karyawan Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan 

perbankan syariah secara murni. 

       Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia tetap merupakan bank 

syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, 

modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih 

sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004. 

 

4.1.2 Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

 

       Bank Muamalat Indonesia cabang Malang adalah salah satu dari 51 kantor 

cabang yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia 

cabang Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan pertimbangan 

jumlah perputaran dana pihak ketiga di Malang, komposisi jumlah penduduk 

muslim serta perluasan jaringan di Jawa Timur. Kantor Bank Muamalat Indonesia 

cabang Malang yang terletak di Jl. Kawi Atas No. 36 A membawahi kegiatan 

operasional untuk daerah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. Adapun 

kantor cabang Malang termasuk kantor cabang di daerah koordinasi Regional VII 

bersama kantor Surabaya, Jember, Kediri, Bali, dan Mataram. Di Malang selain 

kantor cabang, Bank Muamalat Indonesia juga memiliki kantor kas di Jl. Kawi di 

daerah Kepanjen. Di Malang sendiri terdapat beberapa  bank syariah lain yaitu 
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Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, dan Bank Mega 

Syariah. 

 

4.1.3 Job Description 

 

       Adapun job description dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

       1. Business Manager 

       Memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinir 

seluruh kegiatan perbankan serta mengawasi dan memonitoring bagian-bagian 

atau urusan yang berhubungan dengan bisnis cabang yang meliputi funding, 

lending dan pengembangan pasar. 

       2. Operational Manager 

       a. Memeriksa dan mengotorisasi transaksi. 

       b. Memeriksa transaksi harian (setoran, penarikan kliring, transfer, 

tolakan kliring, deposito, dan lain-lain). 

       c. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional serta mengawasi 

dan memonitoring bagian-bagian yang ada di bawahnya. 

       3. Customer Service 

       a. Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang mengenai cara, keuntungan, dan keistimewaan serta 

persyaratan produk tersebut. 

       b. Input data nasabah dan juga daftar hitam Bank Indonesia baik 

untuk giro maupun pembiayaan. 

       c. Memelihara filing system untuk giro, tabungan, deposito, dan 

lainnya. 

       d. Mencetak pin kartu ATM dan mendistribusikannya. 
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       4. Teller 

       a. Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan 

proses dari front office serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan 

uang tunai dan pemindahbukuan antara lain setoran, penarikan, transfer, serta 

memeriksa hasil validasinya. 

       b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau 

manual. 

       c.Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikannya sesuai dengan 

ketentuannya. 

       5. Back Office 

       a. Mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi bank 

dan melaksanakan kelanjutan proses dari front office serta melakukan seluruh 

kegiatan operasional, antara lain: 

       b. Melakukan aktivitas transaksi nasabah yang berhubungan dengan 

tabungan, deposito, giro, cek, bilyet giro serta aktivitas kliring yang berkaitan 

dengan cara saling mempertukarkan warkat kliring di lembaga kliring yang 

dibentuk dan dikoordinir Bank Indonesia. 

       c. Mendukung kegiatan operasional pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, dan lainnya. 

       d. Melaksanakan kegiatan rutin harian bank yang tidak terkait dengan 

transaksi nasabah (kegiatan intern bank). Dari job description ini, back office 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Bagian Umum dan Bagian Personalia. 

       e. Bagian Umum bertugas mengarsip seluruh dokumen atau laporan, 

menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau monitor display sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pembayaran utilitas 

kantor serta menangani pengadaan alat-alat kantor. 
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       f. Bagian Personalia bertugas membuat laporan karyawan yang tidak 

masuk, memonitor pakaian seragam atau ID Card setiap karyawan, memeriksa 

laporan yang masuk, dan apabila ada yang sesuai dengan kriteria, maka 

melakukan filing tersendiri dan melakukan pembayaran tunjangan kesehatan 

karyawan. 

       6. Support Pembiayaan 

       Tugas dari support pembiayaan adalah melaksanakan aktivitas yang 

menyangkut administrasi pembiayaan, hukum pembiayaan serta sebagai pihak 

penilai jaminan pembiayaan. job description dari support pembiayaan secara rinci 

sebagai berikut: 

       a. Melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan. 

       b. Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan dan 

telah diserahkan oleh nasabah pembiayaan atau calon nasabah sekaligus 

membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan transaksi atau 

retaksasi. 

       c. Memeriksa keaslian atau kebenaran barang-barang jaminan yang 

menjadi obyek penilaian jaminan tersebut. 

       d. Melakukan trade checking dan BI Checking, mencari dan 

mengumpulkan informasi mengenai kegiatan debitur apabila benar-benar 

diperlukan. 

       e. Membuat laporan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan baik 

laporan intern maupun ekstern yang berupa laporan pembiayaan kepada Bank 

Indonesia, penarikan atau pengambilan dana informasi Bank Checking melalui 

Online System BI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

       7. Account Manager (A/M) 

       Tugas dari account manager yaitu melaksanakan aktivitas marketing 

pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah baru dalam 
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memasarkan produk pembiayaan (lending maupun funding) dan jasa perbankan 

berikut pengawasan dan pelayanan nasabah. Job description account manager 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

       a. Funding (A/M) 

       Melaksanakan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat dalam 

bentuk giro, tabungan maupun deposito. 

       b. Lending (A/M) 

       Melaksanakan aktivitas penyaluran dana pada jenis usaha yang 

dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan 

lainnya berdasarkan analisa ekonomi dan melakukan monitoring account 

pembiayaan. 

       8. Resident Auditor 

       Tugas dari resident auditor adalah memastikan seluruh proses 

aktivitas bank yang berkaitan dengan pembiayaan dan operasional dapat 

berjalan sesuai dengan prosedur. 

 

4.1.4 Ketenagakerjaan 
 

       Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki jumlah karyawan yang 

tidak terlalu banyak. Meskipun demikian bukan berarti jangkauan pelayanan yang 

diberikan akan menjadi terbatas karena setiap jabatan diisi oleh karyawan yang 

sangat kompeten di bidangnya masing-masing. 

       Status karyawan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

diklasifikasikan sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban setiap golongan. 

Jumlah seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yaitu 27 

orang yang terdiri dari 17 orang Banking Staff dan 10 orang Non-Banking Staff. 
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Tabel 4.2: Susunan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

 
JABATAN JUMLAH (ORANG) 

Business Manager 1 orang 

Operational Manager 1 orang 

Customer Service 2 orang 

Teller 3 orang 

Back Office 2 orang 

Support Pembiayaan 2 orang 

Account Manager 5 orang 

Resident Auditor 1 orang 

Satpam 4 orang 

Office Boy 3 orang 

Driver 3 orang 

TOTAL 27 orang 

Sumber: Data Primer, 2009,diolah. 
 

       Setiap karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki lima 

hari kerja setiap minggunya yang terbagi menjadi: 

       1. Hari Senin-Kamis 

       Jam kerja : 08.00 - 17.00 WIB 

       Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB 

       2. Hari Jumat 

       Jam kerja : 08.00 - 17.00 WIB 

       Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB 

 

4.2 Analisis Deskriptif Penelitian 

 

       Responden pada penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, 

dimana pengambilan elemen-elemen yang disengaja, dengan catatan bahwa 

sampel tersebut mewakili populasi. Jadi, berdasarkan pengetahuan yang jeli 



59 

 

terhadap populasi, maka unit-unit populasi yang dianggap kunci diambil sebagai 

sampel penelitian. 

       Prosesnya adalah dengan memilih unit populasi yang dianggap 

representative dari seluruh karyawan di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang, yaitu karyawan banking staff yang digunakan sebagai sampel. 

       Dari total populasi karyawan yang berjumlah 27 orang di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang dikelompokkan menjadi 17 karyawan dalam kategori 

karyawan banking staff, sedangkan unit lainnya adalah non-banking staff. 

Setelah itu penelitian yang dilakukan meliputi  penyebaran kuesioner, 

wawancara, serta observasi lapangan. 

       Dari 17 responden dapat dilihat variasi usia dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.3: Usia Responden di Bank Muamalat Indonesia Cabang  Malang 

 
Usia Karyawan Jumlah

20-29 12 

30-39 3 

40-49 2 

Jumlah 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
 

       Dari tabel di atas, dapat dilihat  yang paling banyak muncul dari observasi 

adalah usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 12 kali atau frekuensinya sebanyak 12. 

Jadi, dapat dijelaskan bahwa usia responden banking staff di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang sebagian besar berumur 20-29 tahun. 

       Selain itu dapat juga diketahui usia paling tua responden yakni 40-49 tahun 

dan juga usia 30-39 tahun. 

       Adapun variasi usia responden dapat dijelaskan pada diagram berikut ini: 
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Gambar 4.3: Diagram Bar Variasi Usia Responden  

 
Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
       

       Dari diagram bar di atas, sebagian besar usia responden antara 20-29 tahun 

atau berkisar 70% dari total responden. Kemudian responden yang berumur 

antara 30-39 tahun sebanyak 18%, sedangkan responden berumur 40-49 tahun 

sebanyak 12% dari total responden. 

       Selain dari segi usia, identitas responden berikutnya adalah dari segi 

gender/jenis kelamin. Berikut merupakan tabel tentang identitas responden 

menurut gender. 

 

Tabel 4.4 : Variasi Gender Responden 

Gender Jumlah 

Laki-laki 9 

Perempuan 8 

Total 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
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       Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden karyawan laki-

laki banking staff di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang lebih banyak dari 

responden karyawan perempuan, sehingga dari tabel tersebut dapat dibuat 

diagram pie seperti berikut: 

 

Gambar 4.4: Diagram Pie Gender Responden 

 

Sumber: Data Primer,2009,diolah 

 

       Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden karyawan laki-

laki adalah paling banyak yakni sebesar 53% dari total responden dan sebesar 

47% jumlah responden perempuan dari total responden.   

       Dari hasil kuesioner yang dibagi menjadi empat sesi, sesi pertama yaitu 

tentang pendidikan, sesi kedua tentang pekerjaan, sesi ketiga tentang pelatihan, 

dan sesi keempat tentang penghasilan. Hal tersebut di atas, akan dideskripsikan 

di bawah ini: 
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Tingkat Pendidikan 

 

       Sesi pertama yaitu pendidikan, dapat diperoleh tentang informasi tingkat 

pendidikan responden karyawan banking staff  Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.5: Komposisi Tingkat Pendidikan Responden 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 

Sarjana Strata 1 15 

Sarjana Strata 2 2 

Total 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
 

       Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden tidak 

bervariasi, yaitu hanya Sarjana Strata 1 dan Sarjana Strata 2. Hal ini dikarenakan 

untuk menduduki posisi banking staff dibutuhkan tingkat pendidikan tinggi 

minimal diploma/akademi. 

       Untuk melihat lebih jelas tentang komposisi tingkat pendidikan responden, 

maka dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.5: Diagram Batang Komposisi Tingkat Pendidikan Responden 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

 

       Seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar pendidikan responden adalah sarjana strata 1, yaitu sebesar 88% dan 

sisanya adalah sarjana strata 2 yaitu sebesar 12% dari total responden. 

 

Tentang Pekerjaan  

 

       Lama bekerja yang telah ditempuh karyawan dalam penelitian ini ditentukan 

dalam waktu beberapa bulan atau tahun. 

       Berikut merupakan tabel tentang lama kerja responden karyawan Bank 

Indonesia Cabang Malang: 
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Tabel 4.6: Variasi Lama Kerja Responden 

 
Lama Kerja Jumlah 

< 6 bulan 4 

6 bulan-< 3 tahun 3 

3 tahun-< 5 tahun 2 

5 tahun + 8 

Jumlah 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lama bekerja yang paling banyak 

ditekuni responden karyawan banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang adalah lebih dari lima tahun, yaitu sebanyak delapan responden atau 

frekuensinya delapan. Jadi, dapat dijelaskan bahwa lama karyawan responden 

banking staff di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebagian besar lebih 

dari lima tahun. 

       Selain itu dapat juga diketahui responden dengan lama kerja kurang dari 

enam bulan sebanyak empat orang. Hal ini dikarenakan mereka adalah 

karyawan baru di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

       Adapun variasi lama kerja responden dapat dijelaskan pada diagram berikut 

ini: 
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Gambar 4.6: Diagram Bar Variasi Lama Kerja Responden 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

 

       Dari diagram di atas, jika diprosentasekan dapat diketahui bahwa sebanyak 

47%  lama kerja responden yaitu lebih dari lima tahun dari total responden. 

Kemudian sebanyak 23% lama kerja responden selama kurang dari enam bulan, 

18% lama kerja responden antara enam bulan hingga dua tahun, serta 12% lama 

kerja responden yang bekerja lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun. 

 

Tentang Pelatihan 

 

       Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan tentang proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam waktu relatif singkat dan dengan metode yang lebih 

mengutamakan praktek daripada teori. 
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       Pada sesi pelatihan, dari hasil penelitian kuesioner 17 responden karyawan 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dibedakan antara responden yang 

pernah mengikuti pelatihan tentang perbankan syariah sebelum mereka bekerja 

di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan responden yang tidak pernah 

mengikuti pelatihan perbankan syariah. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.7: Responden yang Mengikuti Pelatihan Sebelum Bekerja 

 
Mengikuti Pelatihan Sebelum Bekerja Tidak Mengikuti 

6 11 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

 

Dari tabel di atas, dapat pula dijelaskan dengan diagram berikut: 

 

Gambar 4.7: Diagram Pie Responden yang Mengikuti Pelatihan Sebelum 

Bekerja 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
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       Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebesar 65% dari total 

responden tidak mengikuti pelatihan sebelum mereka bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang atau sebanyak 11 responden. Sedangkan responden 

yang sebelum bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang pernah 

mengikuti pelatihan yakni sebanyak enam responden atau 35% dari total 

responden.  

       Kemudian, pelatihan di dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang itu 

sendiri dibedakan menjadi dua hal yaitu eksternal training dan internal training. 

Eksternal training merupakan pelatihan yang dilakukan karyawan di luar 

pelatihan yang diadakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

Sedangkan internal training merupakan pelatihan yang diadakan di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang dan wajib diikuti oleh semua karyawan 

banking staff. 

 

Internal Training 

 

      Berikut merupakan tabel tentang internal training yang dilakukan responden 

karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang: 

 

Tabel 4.8: Internal Training yang Pernah diikuti Responden 

 
Internal Training Jumlah 

1-3 kali 4 

4-7 kali 9 

8-10 kali 2 

10 kali + 2 

Jumlah 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
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       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa internal training yang paling sering 

diikuti sekitar 4-7 kali sebanyak 9 responden. Sedangkan untuk internal training 

antara 8-10 kali dan lebih dari 10 diikuti oleh responden dengan jumlah yang 

sama yakni masing-masing dua responden. 

Adapun variasi internal training yang diikuti responden dapat dijelaskan dalam 

diagram berikut: 

 

Gambar 4.8: Diagram Batang Variasi Internal Training yang diikuti 

Responden 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

 

       Dari diagram batang di atas, dapat dijelaskan sebanyak 23% responden 

pernah mengikuti internal training sebanyak 1-3 kali dan sebesar 53% dari total 

respoden pernah mengikuti internal training sebanyak 4-7 kali. Sedangkan untuk 

internal training 8-10 dan lebih dari 10 kali pernah diikuti responden masing-

masing sebesar 12% dari total responden. 

       Internal training juga dibedakan kembali menjadi pelatihan yang sesuai 

dengan job description dan pelatihan di luar job description. 
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       Adapun responden yang pernah mengikuti pelatihan di luar job description 

maupun  yang tidak pernah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.9: Pelatihan yang Diikuti Responden diluar Job Description 

 
Mengikuti Pelatihan diluar Job Description Tidak Mengikuti 

10 7 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 10 responden karyawan 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang pernah mengikuti pelatihan di luar job 

description mereka, sedangkan sebanyak tujuh responden tidak pernah 

mengikuti pelatihan diluar job description mereka. Hal ini dikarenakan sebagian 

dari mereka adalah karyawan baru. 

        Adapun variasinya dapat dijelaskan dalam diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.9: Diagram Pie Pelatihan yang Diikuti Responden diluar Job 

Description 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
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       Dari diagram pie di atas, dapat diketahui bahwa responden banking staff 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebagian besar pernah mengikuti 

pelatihan diluar job description sebesar 59% dan sebesar 41% responden tidak 

mengikuti pelatihan diluar job description mereka. 

 

Eksternal Training 

 

       Eksternal training merupakan pelatihan yang dapat dilakukan karyawan 

diluar Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

       Berikut merupakan tabel eksternal training yang dilakukan responden 

selama bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

 

Tabel 4.10: Eksternal Training yang Diikuti Responden Selama Bekerja di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

 Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
 

       Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang pernah mengikuti 

eksternal training adalah 10 responden, sedangkan responden yang tidak pernah 

mengikuti eksternal training sebanyak tujuh responden. Hal tersebut dikarenakan 

responden telah lama bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan 

motif responden untuk lebih menambah wawasan tentang perbankan syariah. 

Untuk melihat lebih jelas responden yang mengikuti eksternal training, dapat 

dijelaskan pada diagram berikut: 

Mengikuti Eksternal Training Tidak Mengikuti 

10 7 
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Gambar 4.10: Diagram Pie Eksternal Training yang Diikuti Responden 

Selama Bekerja 

 

Sumber: Data primer, 2009, diolah 

 

       Dari diagram pie di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 59% responden 

dari total pernah mengikuti eksternal training selama bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang dan sebesar 41% responden tidak pernah mengikuti 

eksternal training di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

 

Tentang Pendapatan 

 

       Upah atau gaji merupakan harga dari tenaga kerja. Dari kacamata tenaga 

kerja upah merupakan sumber penghasilan pokok atau disebut human income. 

Dari hasil kuesioner dapat diketahui tingkat pendapatan responden banking staff 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11: Tingkat Pendapatan Responden 

 
Tingkat Pendapatan Jumlah (Orang) 

1.000.000 - < 2.000.000 7 

2.000.000 - < 3.000.000 6 

3.000.000 - < 4.000.000 2 

5.000.000 - < 6.000.000 2 

Jumlah 17 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi pendapatan 

responden karyawan banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, 

dan dapat dijelaskan pula dalam diagram berikut:  

 

Diagram 4.11: Variasi Tingkat Pendapatan Responden 

 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 
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       Seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas, tingkat pendapatan 

responden cukup bervariasi, yaitu dengan pendapatan Rp 1.000.000, 00- <Rp 

2.000.000, 00 sebanyak tujuh responden atau 41% dari total responden, 

kemudian responden dengan pendapatan Rp 2.000.000, 00- <Rp 3.000.000, 00 

sebesar enam responden atau 35% dari total responden. Responden dengan 

pendapatan Rp 3.000.000, 00- <Rp 4.000.000, 00 yaitu dua responden atau 12% 

dan untuk pendapatan Rp 5.000.000, 00- <Rp 6.000.000, 00 hanya dua 

responden atau 12% dari total responden. 

 

4.3 Pembahasan        

        

       Dari hasil penelitian, pendidikan yang telah ditempuh responden karyawan 

banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah sarjana strata 1 

dan sarjana strata 2. Untuk lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas 

sebagai karyawan bank syariah, tentunya harus didukung dengan latar belakang 

pendidikan yang tinggi. Selain itu, dari hasil penelitian diketahui variasi dari latar 

belakang disiplin ilmu yang terakhir ditempuh responden. Hal tersebut dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.12: Latar Belakang Pendidikan Responden  

Jabatan Disiplin Ilmu/Latar Belakang Pendidikan 

Business Manager Manajemen 

Operational Manager Ekonomi Pembangunan 

Customer Service Akuntansi, Pertanian 

Teller Teknik Mesin, Komunikasi, Perikanan 

Back Office Teknik Industri, Hukum Perbankan 

Support Pembiayaan Hukum 

Account Manager Manajemen, Akuntansi, Matematika Statistik 

Residen Auditor Akuntansi 

Sumber: Data Primer, 2009, diolah 

       

       Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa posisi business manager ditempati 

karyawan berlatar belakang ekonomi manajemen, sedangkan untuk operational 

manager ditempati karyawan berlatar belakang ekonomi pembangunan. Untuk 

customer service, sebanyak dua karyawan masing-masing berlatar belakang 

akuntansi dan pertanian. Untuk bagian teller sebanyak tiga karyawan, masing-

masing berlatar belakang teknik mesin, komunikasi, dan perikanan. Untuk bagian 

back office terdiri dari dua karyawan, dengan latar belakang teknik industri dan 

hukum perbankan. Sedangkan untuk support pembiayaan masing-masing 

berlatar belakang hukum, account manager sebanyak lima karyawan dengan tiga 

karyawan berlatar belakang akuntansi, satu karyawan berlatar belakang 

manajemen, satu karyawan berlatar belakang matematika statistika, dan untuk 

posisi resident auditor berlatar belakang akuntansi. 

       Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terdapat 17 karyawan banking 

staff yang berkompeten di bidang syariah, namun menurut peneliti jumlah 
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tersebut masih kurang sebanyak 3 orang karyawan  sehingga jumlahnya menjadi 

20 karyawan. 

       Adapun karyawan yang dibutuhkan untuk beberapa posisi antara lain: 

1. Costumer Service 

 Penambahan satu karyawan pada bagian costumer service  dikarenakan 

semakin banyaknya nasabah yang ingin mengetahui keuntungan dan 

keistimewaan tentang produk-produk yang dimilki Bank Muamalat Indonesia oleh 

karena itu costumer service harus dengan baik memperkenalkan dan 

menawarkan produk-produk Bank Muamalat mengenai cara, keuntungan, dan 

keistimewaan serta persyaratan produk tersebut serta memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada seluruh nasabah sebagai upaya excellent service.  

2. Teller 

       Penambahan satu karyawan untuk bagian teller yang saat ini diisi oleh 

tiga,karyawan sehingga totalnya menjadi empat karyawan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya melayani nasabah dengan semua transaksi yang berkaitan 

dengan uang tunai, pemindahbukuan antara lain setoran, penarikan, transfer, 

serta memeriksa hasil validasinya. Pada posisi ini dibutuhkan karyawan yang 

kompeten dengan latar belakang pendidikan ekonomi, sedangkan yang ada saat 

ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dengan beragam latar belakang 

pendidikan sehingga dibutuhkan karyawan dengan latar belakang pendidikan 

ekonomi. 

3. Back Office 

       Jumlah karyawan back office saat ini sebanyak dua orang, menurut 

peneliti jumlah tersebut masih kurang satu orang, dikarenakan tugas-tugas back 

office yang begitu banyak seperti melakukan aktivitas transaksi nasabah yang 

berhubungan dengan tabungan, deposito, giro, cek, bilyet giro serta aktivitas 

kliring yang berkaitan dengan cara saling mempertukarkan warkat kliring di 
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lembaga kliring yang dibentuk dan dikoordinir Bank Indonesia, selain itu juga 

mendukung kegiatan operasional pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan 

lainnya, serta melaksanakan kegiatan rutin harian bank yang tidak terkait dengan 

transaksi nasabah (kegiatan intern bank). 

       Untuk posisi lain seperti support pembiayaan yang saat ini sebanyak 

dua orang, menurut peneliti jumlah tersebut sudah cukup karena dilihat dari 

tugasnya yakni melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan, 

memeriksa keaslian atau kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi obyek 

penilaian jaminan tersebut dan sudah ditempati oleh karyawan yang kompeten 

dengan latar belakang di bidang hukum. Kemudian posisi account manager 

sebanyak lima karyawan, menurut peneliti jumlah tersebut sudah cukup dan 

posisi tersebut ditempati oleh karyawan yang kompeten dengan latar belakang 

ekonomi dengan tugas  melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai 

dengan tingkat kebutuhan calon nasabah baru dalam memasarkan produk 

pembiayaan (Lending maupun Funding) dan jasa perbankan berikut pengawasan 

dan pelayanan nasabah. Selain itu karyawan dengan latar belakang pendidikan 

matematika statistika dimana karyawan tersebut juga dibutuhkan khususnya 

untuk tugas lending/dalam hal pembiayaan. 

       Begitu halnya dengan posisi  resident auditor, bussines manager, 

dan operational manager dimana menurut peneliti posisi tersebut sudah 

ditempati karyawan yang kompeten di bidangnya. 

       Namun, dengan latar belakang yang bervariasi tersebut dalam meningkatkan 

kompetensi karyawan dalam bidang syariah dilakukan pelatihan baik sebelum 

mereka bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang maupun setelah 

mereka bekerja di sana.  

       Selain karena kekurangan karyawan tersebut, di Malang juga masih 

kekurangan kantor cabang mengingat Bank Muamalat Indonesia merupakan 
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bank syariah pertama di Indonesia dengan pendapatan yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2007 Bank Muamalat Indonesia membukukan 

pendapatan operasi utama Rp 1.165, 32 M meningkat sebesar 11, 06% dari Rp 

1.049, 31 M pada tahun 2006. Malang merupakan salah satu dari 51 kantor 

cabang yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang membawahi kegiatan operasional untuk daerah Malang Raya, 

Pasuruan dan Probolinggo. Di Malang selain kantor cabang, Bank Muamalat 

Indonesia juga memiliki kantor kas di di daerah Kepanjen. 

         Sebagai kota yang membawahi kegiatan operasional daerah Malang Raya, 

Pasuruan, dan Probolinggo kantor cabang yang ada di malang masih kurang 

memadai dari segi jumlahnya. Dari segi jumlah, selain kantor cabang di Jl. Kawi 

tersebut, seharusnya juga ada kantor cabang pembantu. Sedangkan untuk 

kantor kas yang berada di daerah kepanjen, juga kurang memadai dalam hal 

posisi karyawannya seperti tugas satpam yang merangkap sebagai teller. 

         Dari hasil wawancara, penghimpunan dana di Kota Malang sebagian besar 

dari produk Shar-e dikarenakan jenis tabungan tersebut dapat diperoleh di 

manapun tanpa harus ada kantor Bank Muamalat Indonesia, selain itu membeli 

paket perdana Shar-E sama dengan membuka rekening tabungan, dapat dibeli di 

kantor-kantor pos yang online, dapat menambah saldo melalui pengiriman dana 

melalui Kantor Pos, dapat ditarik di ATM BCA/Prima dan ATM Bersama di 

seluruh Indonesia 24 jam nonstop, serta memperoleh bagi hasil yang dikelola 

secara syariah. 

       Secara keseluruhan, tentunya tingginya pendidikan mereka turut 

mempengaruhi kinerja mereka dari tahun ke tahun di Bank Muamalat Indonesia. 

 

       Adapun hasil-hasil usaha dapat dilihat dari tabel laba(rugi) bersih berikut: 
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Tabel 4.13: Laba (Rugi) Bersih Bank Muamalat IndonesiaTahun 2005-2007 

Laba (Rugi) Bersih - Miliar Rp 
2005 106.66 
2006 108.36 
2007 145.33 

Sumber: Annual Report 2007 Bank Muamalat Indonesia, 2007 

 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2005 laba (rugi) bersih 

tahun 2005 sebesar Rp 106.66 M, kemudian tahun 2006 meningkat menjadi Rp 

108.36 M atau 1, 59% dan di tahun 2007 mengalami peningkatan laba(rugi) 

bersih yang signifikan menjadi Rp 145.33 M atau 34, 12%. 

       Kemudian, pembahasan tentang lama bekerja responden sebagian besar 

lebih dari lima tahun. Ini berarti diharapkan semakin lama mereka bekerja, 

mereka semakin berkompeten dalam bidang syariah karena mereka semakin 

memiliki kemampuan/keterampilan di bidang perbankan syariah dalam kinerja 

mereka dan hasil-hasil yang dicapai dan berkontribusi dalam memajukan 

perbankan syariah. 

       Adapun kinerja mereka dapat ditunjukkan dengan semakin meluasnya 

jaringan layanan Bank Muamalat Indonesia (jumlah unit) SOPP (System Online 

Payment Point) dari tahun 2005 hingga 2007 yang dapat dijelaskan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.14: Jumlah Kantor Cabang-SOPP Pos Tahun 2007 

Bulan 
Tahun Cabang Cabang 

Pembantu 
Kantor 
Kas 

Gerai 
Muamalat 

Unit 
Pelayanan 
Syariah 

SOPP 
Pos 

Des' 
2005 47 13 81 46 - 573 
Des' 
2006 51 8 89 43 18 1400 
Des' 
2007 51 8 90 43 21 1800 

Sumber: Annual Report 2007 Bank Muamalat Indonesia, 2007 

 

       Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sekitar lima tahun lalu, layanan 

perbankan syariah hampir tidak pernah ditemukan di luar kota besar. Kini, 

jangkauan tabungan khususnya Shar-E mampu menghadirkan produk investasi 

dan simpanan bank syariah bagi masyarakat. 

       Hingga akhir 2007, total nasabah mencapai 452.796 orang atau 37% dari 

total rekening Shar-E seluruh Indonesia. Bahkan nasabah-nasabah dari 

kabupaten/kota dari propinsi baru yang belum terjangkau bank syariah telah 

terlayani Shar-E.        

       Pembahasan selanjutnya dari hasil kuesioner, terdapat variasi jawaban 

responden dalam pekerjaan mereka sebelum bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang. Ada yang bekerja dari berbagai bidang, seperti staff 

accounting, event organizer, lembaga zakat, sekretaris, perbankan, dan lain-lain. 

Kemudian untuk pengalaman responden bekerja di perbankan konvensional, 

hampir seluruh responden tidak pernah bekerja di bank konvensional, namun 

hanya dua responden yang mempunyai pengalaman kerja di bank konvensional. 

Hal ini dikarenakan responden tersebut telah lama bekerja di dunia perbankan 

sebelum Bank Muamalat Indonesia didirikan tahun 1991. Kemudian jangka waktu 

mereka bekerja di bank konvensional adalah lebih dari dua tahun.  
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       Pada sesi pelatihan, sebagian besar responden tidak pernah mengikuti 

pelatihan sebelum mereka diterima bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang karena lama bekerja responden yang sudah lebih dari lima tahun bekerja 

di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, dan menurut hasil wawancara juga 

diketahui bahwa responden yang merupakan karyawan baru justru mengikuti 

pelatihan tentang perbankan syariah. Hal ini dikarenakan responden yang 

merupakan karyawan lama sewaktu mereka belum bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang, pelatihan-pelatihan perbankan syariah masih jarang 

dijumpai terutama di Kota Malang. Selain itu, ada juga responden yang telah 

lama bekerja dan pernah mengikuti pelatihan dikarenakan adanya motif dari 

responden untuk mempelajari seluk-beluk perbankan syariah dan berniat 

menekuni bidang perbankan syariah. 

       Kemudian, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang itu sendiri, 

pelatihan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal training dan eksternal 

training. Internal training di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sangatlah 

beragam, diantaranya dari hasil wawancara diketahui yakni financing literacy, 

core financing, domestic operation, service excellent, dan lain-lain. Dari hasil 

penelitian, sebagian besar responden mengikuti internal training sebanyak 4-7 

kali dan 8-10 kali, hal ini dapat dilihat juga dari lama mereka bekerja yakni di atas 

satu tahun hingga lebih dari lima tahun. Kemudian bagi responden yang 

mengikuti internal training lebih dari 10 kali berarti lama bekerja mereka juga 

lebih dari lima tahun. Sedangkan bagi responden yang mengikuti pelatihan 

kurang dari tiga kali, dikarenakan mereka adalah karyawan baru dengan lama 

kerja mereka juga kurang dari enam bulan. 

       Kemudian, selain mengikuti beberapa jenis pelatihan, sebagian besar 

responden pernah mengikuti pelatihan di luar job description mereka. 
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Beragamnya jenis pelatihan memberikan pilihan tersendiri bagi responden untuk 

diikuti. 

       Selain internal training, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang juga 

terdapat eksternal training. Eksternal training tersebut juga sebagian besar 

responden pernah mengikuti dan telah lama bekerja lebih dari setahun. 

       Dari hasil kuesioner juga diketahui bahwa sebagian besar responden setuju 

bahwa pelatihan yang diadakan selama ini baik saat mereka telah bekerja di 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang maupun sebelum mereka bekerja di 

sana, bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan mereka dan oleh karena itu 

mereka akan semakin berkompeten di bidang perbankan syariah. 

       Kemudian secara keseluruhan kinerja SDM Bank Muamalat Indonesia 

kaitannya dengan pertumbuhan nasabah dan menambah ratusan ribu rekening 

tabungan baru dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.15: Rekening Nasabah Bank Muamalat Indonesia 

   2005  2006  2007 
Non Shar‐E Saving  615.044  694.310  724.975 
Shar‐E   132.669  663.877  1.239.439 
Wadiah Current Account  18.278  22.465  26.722 
Mudharabah Time Deposit  119.849  147.173  157.259 

Total  885.840  1.527.825  2.148.395 
Sumber: Annual Report 2007 Bank Muamalat Indonesia, 2007 

 

       Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Shar-E tidak hanya memperluas 

jaringan pelayanan, namun juga berdampak pada pertumbuhan nasabah. Untuk 

tabungan Shar-E akan menjadi peran kunci dalam menjaga rasio rekening giro 

dan rekening tabungan  terhadap total dana pihak ketiga, sehingga diperoleh 

komposisi pendanaan yang ideal dan efektif.        
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       Dalam hal upah, dimana upah individual tentunya harus mencerminkan 

keterampilan dan kompetensi yang mereka bawa dan gunakan, dengan demikian 

upah harus mendorong pengembangan keterampilan dan kompetensi tersebut. 

       Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa untuk responden dengan 

lama bekerja kurang dari setahun atau sesuai hasil wawancara dengan jabatan 

tertentu, penghasilan yang mereka terima antara Rp 1.000.000, 00-Rp 

2.000.000, 00. Sedangkan untuk responden dengan lama bekerja lebih dari 

setahun dan dengan tingkat jabatan tertentu, penghasilan yang mereka terima 

bervariasi antara Rp 2.000.000, 00-Rp 3.000.000, 00 hingga di atas Rp 

5.000.000, 00. 

       Hal ini juga dapat dilihat dari keterampilan-keterampilan dan kompetensi 

yang mereka miliki dimana semakin lama mereka bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang seperti halnya dari hasil wawancara diketahui bahwa 

dengan jabatan tertentu seperti Business Manager dan Operational Manager, 

makin berat tanggung jawab pekerjaan mereka, penghasilan mereka juga 

semakin tinggi dibandingkan dengan responden yang merupakan karyawan baru 

dan dengan jabatan tertentu seperti customer service, dan teller. 

       Sedangkan dalam dinamika pengupahan, salah satu penyebabnya adalah 

produktivitas. Kinerja responden dan hasil yang mereka capai dinilai secara 

keseluruhan tentunya dapat menambah pendapatan Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang. 

       Secara nasional, produktivitas SDM Bank Muamalat Indonesia (laba bersih 

per jumlah SDM) meningkat yakni mencapai Rp 67, 34 juta/SDM, dari Rp 48, 29 

juta/SDM pada akhir tahun 2006. 

       Kaitannya dengan program-program pelatihan dalam rangka pengembangan 

SDM, Competency-Based Filling Muamalat (CBFM) merupakan program 

pengembangan manajerial yang dimulai dengan program assesment dan 
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bertujuan untuk menyiapkan karyawan Bank Muamalat Indonesia yang andal. 

Dimana setiap karyawan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar dan 

senantiasa meningkatkan keterampilan. 

       Competency-Based Filling Muamalat terdiri dari 14 kompetensi dan terbagi 

dalam tiga aspek, yaitu: manajerial dan kepemimpinan, efektivitas pribadi, dan 

orientasi bisnis. Program CBFM diberikan kepada setiap officer/banking staff 

Muamalat. 

       Dari hasil assesment yang diperoleh, disusun program pengembangan 

berupa pelatihan manajerial ataupun aktivitas dalam bentuk tim. Pelatihan untuk 

officer tersebut mencakup enam program dasar, yaitu: 

i. Performance Management 

ii. Problem Solving/Decision Making 

iii. Manajemen Sumber Daya Insani 

iv. Manajemen Pelatihan 

v. Celestial Management Training, dan 

vi. Kepemimpinan (Muamalat Leadership Program) 

       Pelaksanaan program di atas di-outsourcing, kecuali untuk Muamalat 

Leadership yang dilakukan sendiri oleh Bank Muamalat Indonesia dengan 

memperhatikan nilai-nilai dan budaya kerja yang ada. 

       Kemudian, yang tidak kalah penting penting adalah program peningkatan 

keterampilan bagi karyawan Muamalat dalam menjalankan tugas sehari-hari. 

Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan terdiri dari sembilan 

program utama, yaitu: 

       1. Program Orientasi Kru Muamalat (Pro Umat) 

       2. Perbankan Syariah 

       3. Pelayanan Prima 

       4. Operasi Domestik 
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       5. Kemampuan Membaca Informasi Keuangan 

       6. Dasar-dasar Penanaman Dana 

       7. Pengelolaan Aset dan Liabilitas (ALMA) 

       8. Kesadaran akan Audit 

       9. Kemampuan Berkomunikasi Efektif 

       Kesembilan program di atas merupakan program tindak lanjut untuk 

meningkatkan Program Sertifikasi Tujuh Kefasihan yang pelaksanaannya 

diserahkan kepada Muamalat Institute dan lembaga pelatihan yang berkompeten 

dan relevan di bidangnya. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan pola 

Self Assessment sehingga setiap karyawan diberi kesempatan mengikuti 

program ini. Bagi karyawan yang telah mengikuti program tersebut akan 

dilakukan debrief yang sifatnya mendadak berupa “Debrief Dadakan Keliling” 

oleh penguji dari pihak luar yang ahli dibidangnya. Debrief dadakan ini dilakukan 

dalam rangka mendorong setiap karyawan untuk terus belajar meningkatkan 

pengetahuan dan kinerjanya. 

       Selain itu, dilakukan pelatihan juga pelatihan Celestial Management Training 

secara regular kepada setiap calon pemimpin Muamalat. 

       Sedangkan untuk pengembangan SDM Muamalat kepada setiap karyawan 

diberikan kesempatan untuk mengikuti program MODP (Muamalat Officer 

Development Program) dan untuk meningkatkan keterampilan officer Muamalat 

diberikan enam program pelatihan keterampilan, yaitu: 

       1. Celestial Management Program 

       2. Manajemen SDM 

       3. MINAUT (Problem Solving Decision Making) 

       4. Performance Management 

       5. Training for Trainer 

       6. Muamalat Leadership Program 
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       Program pengembangan dan pelatihan SDM Muamalat merupakan sesuatu 

yang sangat diperlukan dalam peningkatan pengetahuan SDM, sehingga setiap 

informasi yang diterima dapat diolah secara baik dan bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan yang lebih tepat di setiap tingkatan. 

       Pengembangan tingkat intelektual dan pola pikir setiap SDM diharapkan 

akan terus berkembang, karena militansi tanpa didukung oleh pola pikir 

intelektual yang baik akan dapat menimbulkan sikap yang tidak konstruktif. 

       Untuk menciptakan agar organisasi berjalan sehat dan berkesinambungan, 

kepada setiap SDM diberikan kesempatan untuk belajar mengembangkan 

dirinya. Pemimpin unit kerja dapat melakukan evaluasi dan mengganti 10% SDM 

yang berkinerja rendah. Selanjutnya setiap tahun dilakukan pergantian terhadap 

20% pejabat pemimpin unit yang memiliki kinerja terendah. 

       Diharapkan program Celestial Management dan Muamalat Spirit mampu 

menjadi sumber inspirasi bagi setiap insan Muamalat dalam menjalankan tugas 

dan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

       Pada bagian penutup ini akan disampaikan kesimpulan dari 

penelitian dan saran kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

5.1 Kesimpulan 

 

       Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

       1. Dari segi pendidikan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

karyawan banking staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang rata-rata 

sarjana strata 1 dan ada pula sarjana strata 2, hal ini dikarenakan untuk lebih 

berkompeten dalam melaksanakan tugas sebagai karyawan banking staff bank 

syariah, tentunya harus didukung oleh latar belakang pendidikan yang tinggi. 

Selain itu, disiplin ilmu yang mereka tekuni juga bervariasi. Untuk meningkatkan 

kompetensi mereka, mereka dapat mengikui pelatihan baik itu pelatihan sebelum 

mereka bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, maupun setelah 

bekerja di sana. 

       2. Dari segi lama bekerja dapat disimpulkan bahwa semakin lama mereka 

bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, mereka dapat mengikuti 

berbagai macam pelatihan serta memperoleh berbagai pengalaman. Oleh karena 

itu, kompetensi mereka di bidang perbankan syariah juga semakin baik. 

       3. Dari segi pelatihan dapat disimpulkan bahwa pelatihan di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang itu sendiri terdapat banyak pelatihan, diantaranya ada 
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internal training maupun eksternal training dan pelatihan diluar job description 

mereka. Selain itu disimpulkan juga karyawan banking staff Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang sebagian besar tidak pernah mengikuti pelatihan 

sebelum mereka bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

Kemudian, untuk selanjutnya mereka dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

diadakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang (internal training) maupun 

eksternal training. Untuk karyawan banking staff yang telah lama bekerja, 

tentunya pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti semakin banyak dan beragam 

dan diharapkan mereka lebih berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

       4. Dari segi tingkat pendapatan dapat disimpulkan bahwa untuk karyawan 

banking staff dengan lama kerja kurang dari setahun dan dengan tingkat jabatan 

tertentu pendapatan mereka lebih rendah dibandingkan karyawan yang telah 

lama bekerja dan dengan tingkat jabatan tertentu. Semakin tinggi pendapatan 

tersebut juga mencerminkan keterampilan/kompetensi yang mereka miliki. 

       5. Untuk program-program pengembangan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan kualitas SDM, di Bank Muamalat Indonesia terdapat berbagai 

pelatihan seperti Competency-Based Filling Muamalat (CBFM) yang terbagi 

dalam tiga aspek, antara lain: manajerial dan kepemimpinan, efektivitas pribadi, 

dan orientasi bisnis serta terdiri dari 14 kompetensi yaitu:  

       1. Manajemen SDM 

       2. MINAUT (Problem Solving Decision Making) 

       3. Manajemen Supervisory 

       4. Training for Trainer  

       5. Assessment 

       6. Service Excellent 

       7. Domestic Operation 

       8. Perbankan Syariah  
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       9. Financial Literacy 

       10. Basic Financing 

       11. Improve Managerial Skill  

       12. Core Financing 

       13. Muamalat Officer Development Program (MODP) 

       14. Muamalat Spirit 

 

5.2 Saran 

 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

       1. Sebaiknya melakukan perekrutan kembali untuk menempati posisi 

banking staff karena menurut peneliti posisi tersebut masih kurang tenaga SDM 

mengingat Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah kantor cabang 

yang membawahi kegiatan operasional untuk daerah Malang raya, Pasuruan, 

dan Probolinggo apalagi dibandingkan dengan posisi non-banking staff yang 

cukup banyak. 

       2. Sebaiknya pada posisi tertentu, penempatan karyawan dipilih sesuai 

dengan bidangnya, misalnya untuk posisi teller diutamakan karyawan berlatar 

belakang ekonomi. 

       3. Untuk lebih berkompeten di bidang perbankan syariah, karyawan banking-

staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebaiknya dapat menjelaskan 

dengan baik tentang produk-produk yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia 

karena produk-produknya sangat beragam. 
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       4. Untuk SDM yang akan menekuni perbankan syariah akan lebih baik jika 

sebelum bekerja di bank syariah memperluas pengetahuannya tentang 

perbankan syariah dengan mengikuti berbagai pelatihan. 

       5. Untuk karyawan posisi non-banking staff sebaiknya meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik (service excellent) kepada para tamu (tidak hanya 

nasabah) yang berkunjung ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

termasuk bagi mahasiswa yang akan melaksanakan riset, magang, ataupun 

penelitian untuk keperluan tertentu. 

       6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas analisisnya 

dengan mengambil studi kasus di bank syariah lain dengan jumlah SDM yang 

lebih banyak ataupun memperluas penelitian yang dapat dilakukan dengan 

menganalisis kompetensi SDM di bank syariah seluruh wilayah/Kota Malang 

ataupun dapat dilakukan studi banding antara bank syariah dengan unit syariah 

serta menambah variabel-variabel lain yang terkait. 
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LAMPIRAN 1 

 

Daftar Pertanyaan Terstruktur 

 

1. Bagaimana jam kerja karyawan setiap minggunya? 

2. Apakah yang dimaksud dengan internal training? 

3. Apakah yang dimaksud dengan eksternal training? 

4. Apa sajakah internal training yang diadakan Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang? 

5. Apakah internal training yang diadakan wajib diikuti oleh seluruh 

karyawan banking staff? 

6. Apakah pelatihan diluar job description mereka juga wajib diikuti oleh 

seluruh karyawan banking staff? 

7. Mengapa karyawan yang sudah lama bekerja sebelum mereka bekerja di 

Bank Muamalat Indonesia tidak mengikuti pelatihan tentang perbankan 

syariah? 

8. Untuk penghasilan, apakah dengan tingkat jabatan tertentu dan semakin 

lama mereka bekerja seperti Business Manager dan Operational 

Manager lebih besar penghasilannya dibandingkan dengan posisi 

lainnya? 

9. Apakah semakin berat tanggung jawab pekerjaannya, semakin besar pula 

penghasilan yang mereka peroleh? 

10. Bagaimana perkembangan kinerja karyawan dalam peningkatan 

sosialisasi produk perbankan syariah?  
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LAMPIRAN 2 
 

 

 

 

LEMBAR KUESIONER 
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Malang, Januari 2009 

 

Kepada Yth.  

Bapak/ Ibu Karyawan Bank Muamalat Indonesia 

Di Malang 

 

Assalamualaikum..Wr..Wb 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk menyusun 

skripsi sarjana strata pertama (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang, maka dengan ini saya: 

Nama  : Dian Nurita .S  

Status  : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang 

Alamat  : Jl. Ahmad Yani No. 131 Malang 

memerlukan beberapa informasi untuk penelitian saya yang berjudul 

“Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Bank Syariah 

(Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. 

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu menjadi responden dan berkenan 

memberikan informasi dengan mengisi kuesioner yang saya sampaikan 

sebagaimana terlampir. 

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang terkumpul melalui kuesioner 

ini hanya akan digunakan untuk menyusun skripsi dan tidak akan dipergunakan 

untuk hal-hal yang merugikan responden. 

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum..Wr..Wb                                     

 

     

                                                                                          Hormat saya, 

 

 

(DIAN NURITA .S) 
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Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda cek (√) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya anda alami. 

2. Isilah titik-titik sesuai pendapat dan keadaan yang sebenarnya anda 

alami. 

 

Identitas Responden 

1. Umur  : …………….......Tahun. 

2. Gender  : [    ] Laki-laki       [    ] Perempuan 

3. Status Perkawinan : [    ] Belum Menikah   [   ] Sudah Menikah 

 

 

SESI I: TENTANG PENDIDIKAN 

 

1. Apa pendidikan formal terakhir anda? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Disiplin ilmu apa yang terakhir anda tekuni? 

Mohon sebutkan (contoh: ekonomi akuntansi) ........................................... 

 

 

 

Sarjana Strata 2 

Sarjana Strata 3 

Sarjana Strata 1 

SLTA 

Diploma/ akademi 
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SESI 2: TENTANG PEKERJAAN 

 

1. Berapa lama anda bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang? 

 

 

 

 

 

 

2. Apakah anda pernah bekerja sebelum anda bekerja di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang? 

 

 

 

3. Apabila ya, pekerjaan apa yang anda tekuni sebelum bekerja di Bank  

      Muamalat Indonesia Cabang Malang?  

      Mohon sebutkan: …………………….…………………………………………. 

 

4. Apakah anda punya pengalaman bekerja di bank konvensional (bukan 

syariah)? 

 

 

     

       5. Apabila ya, mohon sebutkan tempatnya………....………………………… 

       6. Berapa lama anda bekerja di bank konvensional tersebut? 

 

 

> 5 tahun 

2 tahun - < 3 tahun

3 tahun - < 5 tahun 

< 6 bulan 

6 bulan - < 2 tahun  

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

< 6 bulan 

6 bulan - < 1 tahun 
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SESI 3: TENTANG PELATIHAN 

 

1. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan perbankan syariah sebelum 

diterima bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang? 

 

 

 

2. Jika ya, berapa kali anda mengikuti pelatihan tersebut? 

Mohon sebutkan ....................................... 

 

3. Selama menjadi karyawan, berapa jenis pelatihan (internal training) yang 

anda ikuti selama anda bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang? 

 

 

 

 

 

4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan di luar job description anda? 

 

 

 

5. Jika ya, berapa kali anda mengikuti pelatihan tersebut? 

1 – 2 tahun 

> 2 tahun 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

<  3 

4 - 7 

8 - 10 

> 10 
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      Mohon sebutkan  .............................................. 

 

6. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan diluar (eksternal training) 

selama bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang? 

 

 

 

7. Jika ya, berapa kali anda mengikuti eksternal training tersebut?  

      Mohon sebutkan ................................................................ 

 

8. Pelatihan yang diadakan selama ini dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan keterampilan anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESI 4: TENTANG PENGHASILAN 

 

1. Berapa penghasilan yang anda terima per bulan? 

 

 

 

Sangat setuju 

Setuju 

Cukup setuju 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

3 juta – < 4 juta 

2 juta – < 3 juta 

1 juta – < 2 juta 

Ya 

Tidak 
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> 5 juta 

4 juta – < 5 juta 
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LAMPIRAN 3 
DATA RESPONDEN DAN HASIL KUESIONER 

 
 

 

 

 

 

o. 
Res

ponden 
G

ender 

 
U

sia 
Pe

ndidikan 
Lama 

Kerja 
Pelatihan 

Pendapatan
ulan 

(Rp) 

    

 

    

Int
ernal 

Training 

Pela
tihan diluar 

Job 
Description 

Ek
sternal 

Training   

A L 
3

0 S1 5 tahun + 
4-

7 kali 
2 

kali 
2-

3 kali 
2000000 -

3000000 

B L 
3

3 S1 5 tahun + 
8-

10 kali 
2 

kali 
3 

kali 
3000000 -

4000000 

C L 
2

8 S1 5 tahun + 
8-

10 kali 
2-3 

kali 
3 

kali 
3000000 -

4000000 

D L 
2

2 S1 < 6 bulan 
< 

3 kali  - 
1 

kali 
1000000 -

2000000 

E L 
2

3 S1 < 6 bulan 
< 

3 kali  - -  
1000000 -

2000000 

F P
2

6 S1 < 6 bulan 
< 

3 kali  - -  
1000000 -

2000000 

G P
2

3 S1 < 6 bulan 
< 

3 kali 
1 

kali -  
1000000 -

2000000 

H P
2

5 S1 
6 bulan-< 

2 tahun 
4-

7 kali 
1 

kali -  
1000000 -

2000000 

I L 
2

9 S1 
6 bulan-< 

2 tahun 
4-

7 kali 
1 

kali 
2 

kali 
1000000  -

2000000 

0 J L 
2

8 S1 5 tahun + 
4-

7 kali 
2 

kali 
1 

kali 
2000000 -

3000000 

1 K L 
3

0 S1 5 tahun + 
4-

7 kali  - 
3 

kali 
2000000 -

3000000 

2 L P
2

8 S1 5 tahun +
4-

7 kali
2 

kali
1 

kali 
2000000 -

3000000

3 M P
2

4 S1 
6 bulan-< 

2 tahun 
4-

7 kali  - - 
1000000 -

2000000 

4 N P
2

7 S1 
3 tahun-< 

5 tahun
4-

7 kali  - -
2000000 -

3000000

5 O P
2

8 S1 
3 tahun-< 

5 tahun 
4-

7 kali 
1-2 

kali -  
2000000 -

3000000 

6 P P
4

5 S2 5 tahun + 
10 

kali + 
4-5 

kali 
3 

kali 
5000000 -

6000000 

7 Q L 
4

3 S2 5 tahun + 
10 

kali +  - 
7 

kali 
5000000 -

6000000 
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LAMPIRAN 4 

 

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

 
            KANTOR PUSAT 
      DIREKTUR UTAMA     
          
            
            
  DIR. FINANCING & 

ADMINISTRATION 
    INTERNAL AUDIT 

GROUP 
 

       
               
           
            CABANG MALANG 
  OPERATIONAL MANAGER  BUSINESS 

MANAGER 
    

       
           
           
    BACK OFFICE   ACCOUNT 

MANAGER 
  RESIDENT 

AUDITOR 
 

        
           
           
    CUSTOMER SERVICE   ACCOUNT 

MANAGER 
    

         
           
           
   

TELLER 
  ACCOUNT 

MANAGER 
    

          
           
           

    SUPPORT 
PEMBIAYAAN 

       
          

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, 2009 

 


