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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semua mahluk hidup pasti selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan 

hidupnya, tak terkecuali manusia, dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya 

selalu bergantung atau membutuhkan kerja sama dengan orang lain. Ini sebabnya 

dikatakan manusia adalah mahluk sosial. Sudah sewajarnya manusia menjalin 

hubungan kerja sama dengan sesama manusia. Kita pun mengetahui bahwa 

disamping manusia sebagai mahluk sosial, ia juga adalah individu yang karakternya 

berbeda dengan manusia yang lainnya. Maka di sinilah pentingnya manajemen 

sumber daya manusia. Dengan hal tersebut kita dapat mengatur bagaimana setiap 

individu yang berbeda watak, fisik, mental, keinginan dan kebutuhannya dapat 

bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi yang dicita-citakan.Sebagaimana 

kita pahami bahwa di antara yang terkait dalam suatu organisasi, maka personil atau 

pegawai menjadi unsur yang teramat penting, yang mana personil mempunyaifungsi 

yang besar, dan itu merupakan fakta yang tak terelakkan.Tenaga kerja atau 

karyawan adalah merupakan faktor produksi yang bersifat senantiasa bergerak dan 

selalu berubah-ubah, mempunyai akal dan perasaan serta motivasi, jika tenaga kerja 

sebagai faktor produksi merasa senang bekerja dengan penuh semangat dan 

bergairah, maka dapat dipastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

atau organisasi akan semakin mudah tercapai.Sebab kebaikan daripada kinerja 
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seorang karyawan salah satunya bisa ditilik dari riwayat pekerjaannya, yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pengalaman, namun hal tersebut tidak selalu 

menjamin kinerja yang lebih baik. Sering terjadi bahwa seorang yang belum dapat 

dikatakan berpengalaman ternyata justru memiliki tingkat kinerja yang lebih baik. 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pendekatan terhadap 

manajemen manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya 

manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan 

manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua,  

keberhasilan ini sangat mungkin bisa dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan 

prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling 

berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi, 

serta perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai organisasi, suasana organisasi 

dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut dan memberikan pengaruh 

yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Keempat,manajemen SDM 

berhubungan dengan integrasi, yatu semua anggota organisasi tersebut terlibat dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
1
 

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam suatu perusahaan, 

karena sumber daya manusia adalah tumpuan perusahaan agar perusahaan tetap 

bertahan. Sumber daya manusia adalah peran utama dalam segala kegiatan 

perusahaan, walaupun dalam perusahaan tersebut terdapat sarana dan prasarana 
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yang sangat memadai, namun sarana tersebut hanya bisa dipergerakkan oleh 

manusia, Maka dari itu Sumber daya manusia dikatakan sangat berperan penting 

dalam suatu perusahaan. 

Setiap tahunnya terdapat ratusan bahkan sampai ribuan lulusan sarjana di 

Indonesia, dengan berbagai Jurusan dan program study, dan tak sedikitpun dari 

mereka setelah lulus dan menggapai gelar sarjana memilih untuk mencari pekerjaan. 

Walaupun seperti itu ada juga yang sebagian memilih untuk melanjutkan study 

mereka. Bahkan sebagian sarjana ini memilih untuk membuat usaha sendiri, entah 

itu karena kemauan sendiri atau karena suatu lain hal, seperti lapangan pekerjaan 

yang membutuhkan pekerja tidak sesuai dengan jurusan yang ia ambil, atau dia 

tidak terbiasa bekerja dengan yang bukan sesuai dengan jurusan yang ia ambil 

semasa kuliah. 

Perusahaan akan berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

secara kompetitif apabila kinerja karyawan yang berkompeten dibidangnya. Dalam 

langkah suatu perusahaan agar dapat mengembangkan serta mempertahankan 

perusahaannya yaitu perlu mendapatkan sumber daya manusia yang berpendidikan 

serta memiliki motivasi kerja. Tingkatan pendidikan sumber daya manusia sangat 

berpengaruh sekali terhadap kinerja karyawan dengan ilmu yang didapati selama 

belajar dipergurua tinggi serta pengalaman kerja yang didapat sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawa ditambah lagi dengan dorongan motivasi kerja itu juga 

salah satu penopang berdirinya suatu perusahaan. 
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Menentukan sumber daya manusia dengan segala aspek yang dibutuhkan 

perusahaan yaitu dengan memilih karyawan khusus untuk mengrekrutmen calon 

karyawan. Karena dalam sebuah perusahaan dia ada namanya disebut Staffing, 

Staffing adalah proses ketika organisasi memastikan bahwa jumlah pekerja dengan 

skill semestinya dalam pekerjaan yang benar, pada waktu yang benar, untuk 

mencapai tujuan organisasi. Staffng melibatkan analisis kerja, Perencanaan SDM, 

rekrutmen dan seleksi.
2
 

Begitu sangat ketatnya lapangan pekerjaan untuk menentukan SDM yang akan 

di pekerjaakan disebuah perusahaan, dan SDM pun harus bersaing dengan yang 

lainnya walau berada di jurusan yang sama. Namun, faktanya saat ini adalah tidak 

akan menjami seseorang akan bekerja atau dipekerjakan sesuai dengan jurusan 

mereka masing-masing diwaktu di jenjang pendidikan. Bahkan pekerjaan mereka 

sangat bertolak belakang dengan apa yang ia pelajari dahulu dengan yang dia 

kerjakan sekarang. Padahal jika kita cerna secara akal setiap perusahaan sebelum 

melakukan rekrutmen pasti mengadakan yamg namaya analisis pekerjaan yang 

meliputi bagaimana kriteria calon pegawai yang akan diterima pada bagian tertentu 

yang dibutuhkan perusahaan. 

Sebagaimana telah dikmukakan oleh Stone terdapat setidaknya dua tujuan 

pokok Perencanaan SDM, yaitu pertama, to aid in setting organizational goals and 

objectivitives, including planning for the attainment of equel employment oportunity 

and aafirmative action goals. Tujuan perencanaan SDM adalah membantu 
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penentuan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesempatan kerja 

yang sama pada pegawai dan tujuan tindakan afirmatif. Kemudian yang kedua, to 

examine the efect of alternative human resources policies and programs and 

recommend implementation ofthe alternative that contribute most of organizational 

effectiveness. Tujuan kedua adalah untuk melihat pengaruh program dan kebijakan 

alternatif SDM dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang 

kepada ke efektifan organisasi.
3
 

Adanya tujuan dalam perencanaan SDM, perlu banyak yang harus di 

pertimbangankan, baik itu dalam segi jenis kelamin, pendidikan, postur tubuh, 

umur, dan lain sebagainya. Suatu kefektifan pekerjaan tergantung dengan SDM 

yang berada didalam perusahaan tersebut, dengan mendapatkan ke efektifan terbut 

harus dimulai dari awal pencarian SDM yang siap kerja dengan bidang sesuai 

dengan keahliannya. Dan bukan hanya melihat dari situ saja, melainkan adanya 

motivasi kerja seorang karyawan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja di 

perusahaan tersebut, baik motivasi itu muncul dari lingkungan keluarga ataupun 

dilingkungan kerja. 

Faktanya, banyak karyawan yang bekerja pada bidang masing-masing  yang 

telah di tetapkan di perusahaan namun tidak sesuai dengan apa yang dulu ia pelajari 

di perguruan tinggi waktu itu. Dengan masalah ini, banyak timbul pertanyaan 

apakah kerja yang dilakukan oleh karywan tersebut efektif? Dan apabila efektif, apa 

motivasi kerjanya sehingga karyawan tersebut bisa bekerja secara efektif?. Dan kita 
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ketahui bahwa setiap perusahaan sebelum mengadakan Rekrutmen SDM yang akan 

dipekerjakan disuatu perusahaan telah melakukan perencanaan kebutuhan SDM lalu 

dilanjut lagi dengan keputusan pengadaan SDM dan hingga persiapan rekrutmen 

sampai pada seleksi SDM.
4
 

Realita model ketenaga kerjaan yang terjadi saat ini, begitu juga yang terjadi 

pada Bank Muamalat cab.Kendari, melihat dari nama Bank tersebut pasti 

didalamnya akan bekerja yang berkaitan tentang uang, ditambah lagi ada label 

syariah pada bank tersebut, jadi secara otomatis karyawan yang akan diterima 

Minimal dari Perbankan konvensional, dan sebaik-baiknya berasal dari jurusan 

Perbankan Syariah itu sendiri. Faktanya pada Bank Muamalat cab. Kendari itu 

sendiiri memiliki 67 karyawan yang latar belakang pendidikannya diluar dari 

Perbankan, bahkan bukan dari Jurusan Ekonomi.  

Menyikapi hal tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana 

kinerja karyawan tersebut dalam Bank Muamalat dan bagaimana motivasi kerja 

mereka didalam sehingga saya mengangkat judul ”Pengaruh Latar Belakang 

Pendidikan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus Bank 

Muamalat cab. Kendari” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tentang pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Untuk mengetahui tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan kepada pihak Bank Muamalat cab. Kendari untuk 

meningkatkan lagi kinerja karyawan dengan mempertimbangkan dan 

meningkatkan kualitas SDM. 

b. Manfaat Praktisi 

Sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang, serta dapat 

memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam 

bidang perbankan. 

D. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan 

pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 
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1. Latar Belakang Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan seseorang 

dalam membentuk kepribadian dan kecakapan-kecakapan baik secara 

intelektual maupun emosional yang bertujuan memberdayakan diri dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek pencerahan, pemberdayaan 

dan perubahan perilaku.  

Sedangkan latar belakang pendidikan adalah suatu jenjang yang ditempuh 

oleh seseorang mulai dari jenjeng terbawah hingga jenjang tertinggi dengan 

mengambil bidang ilmu yang diinginkan. 

2. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi yang ada dalam diri baik itu dorongan 

internal atau eksternal  yang membangkitkan hasrat dan minat kita untuk 

bertindak atau melakukan sesuatu yang kita inginkan untuk dapat meraih cita-

cita, penghargaan ataupun penghormatan. 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah prestasi kerja karyawan yang didapatkan 

melalui hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan 

dengan baik oleh karyawan tesebut sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 


