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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa ke masa, 

membuat persaingan dalam dunia pekerjaan semakin meningkat, 

pekerjaan seseorang juga sangat menentukan pendidikan yang dimiliki. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan manusia yang 

seutuhnya. Karena manusia jugalah yang mempertimbangkan tujuan 

akhir semua usaha pembangunan, baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai anggota masyarakat. Manusia harus menjadi perhatian dan 

disiapkan untuk dapat melaksanakan berbagai macam tugas dan 

tanggung jawab yang akan diembannya, sehingga setiap lembaga atau 

instansi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

kinerja yang tinggi agar dapat membangun suatu lembaga atau instansi 

ke arah yang lebih baik. (Adiwarman Karim, 2010: 25) 

Bank syariah di Indonesia pertama didirikan pada tahun 1992, yaitu 

Bank Muamalat Indonesia (BMI).Walaupun perkembangannya agak 

terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, 

perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Bila pada periode 

tahun 1992 sampai tahun 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka 

tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 

20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara 

itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 

2004 bertambah menjadi 88 buah. Hingga pada oktober 2014 jumlah 
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industri Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 12 Bank, Unit Usaha 

Syariah (UUS) sebanyak 22 bank dan BPRS sebanyak 163 bank dan hal 

ini semakin memperkuat persaingan lembaga keuangan syariah dalam 

meningkatkan efektivitas. Untuk memenangkan usaha dalam persaingan 

dalam suatu perusahaan sangat sulit.Yang mampu memenangkan 

persaingan bukan sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya 

insani yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

teknologi. 

Era globalisasi sebagai era tanpa batas uang ditandai dengan semakin 

bebasnya sumber daya manusia memasuki negara lain dengan 

menawarkan keahliannya. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia suatu perusahaan perlu dilakukan secara baik, terarah, dan 

terencana, sehingga perusahaan dapat bersaing secara sehat dengan 

perusahaan lain. Sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan 

pesaing maupun mitra bisnisnya hanyalah perusahaan yang memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas. (Dini Melina, 2017:1)
  
 

Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan 

baik dan benar jika perencananya mengetahui apa dan bagaimana sumber 

daya manusia itu. Sumber daya manusia atau man power disingkat SDM 

merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia ditentukan oleh 

daya pikir daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama 

dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang 

andal/canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. (Melayu 

Hasibuan, 2014:244) 
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  Menurut Edy Sutrisno, sumber daya manusia merupakan satu-satunya 

sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, karsa). Semua 

potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam mencapai tujuan. (Edy Sutrisno, 2003:9) 

Sedangkan menurut Sedarmayanti, sudah menjadi materi pokok dalam  

garis-garis besar haluan negara bahwa hakekat pembangunan nasional 

Indonesia adalah membangun manusia indonesia seluruhnya dan seluruh 

masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang besar merupakan modal 

dasar bagi pembangunan dengan syarat harus dibina. Secara demografis, 

penduduk merupakan faktor dominan yang dapat bermakna positif, tapi 

sebaliknya dapat juga menjadi bumerang atau malapetaka bagi kelanjutan 

pembangunan Indonesia. (Sedarmayani, 2001:1) 

Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah 

dikemukakan pada bagian terdahulu, maka suatu bagian atau departemen 

sumber daya manusia harus mengembangkan, mempergunakan, dan 

memelihara pegawai (Sumber Daya Manusia) agar semua fungsi 

organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan manajemen sumber daya 

merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya yang paling 

sentral, dan merupakan rantai kunci dalam mencapai tujuan organisasi, 

dan kegiatan manajemen sumber daya manusia akan berjalan lancar bila 

memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. (Sedarmayanti, 2001:8) 
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Organisasi bank harus selalu dievaluasi untuk mengetahui apakah 

organisasi itu masih baik dan efektif dalam membantu tercapainya 

tujuan, organisasi bank dikatakan baik dan benar jika organisasi itu ideal, 

efektif, dan efisiensi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. 

Jika organisasi bank dinilai kurang baik dan efektif, maka perlu diadakan 

perbaikan dan penyempurnaan.  (Malayu S.P Hasibuan, 2004:48) 

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan komponen perusahaan yang 

paling mahal dibanding dengan komponen lain, karena sumber daya 

insani merupakan penggerak utama organisasi perusaahaan. Suatu 

perusahaan tanpa sumber daya insani tidak dapat produktif.Oleh karena 

itu, sumber daya insani harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas (pencapaian tujuan secara tepat).Pengelolaan sumber daya 

insani tersebut salah satunya adalah mengadakan program pelatihan bagi 

karyawan.Program pelatihan dianggap telah memerikan manfaat yang 

cukup besar untuk karyawan dan perusahaan.Dengan adanya pelatihan 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan karyawan. 

Islam memandang bahwa ilmu merupakan dasar penentu martabat 

dan derajat seseorang dalam kehidupan. Dengan adanya ilmu, akan 

memberikan pengetahuan seseorang Muslim terhadap berbagai dimensi 

kehidupan, baik urusan dunia maupun agama. Sehingga ia akan akan 

mendekatkan diri dan lebih mengenal Allah, serta memiliki kemampuan 

dalam menjalankan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Jumu’ah ayat 2: 
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Terjemahnya : 

”Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan 

Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 

  

     Pembinaan dan pemberian motivasi kepada pegawai, sehingga 

pegawai dapat pula memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing 

serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam instansi atau 

lembaga tersebut. 

   Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor dari keberhasilan 

suatu instansi atau lembaga, dan demi tercapainya suatu tujuan instansi 

atau lembaga yang optimal, dibutuhkan kemampuan dari pucuk pimpinan 

untuk memperhatikan kecakapan hubungan antar staf/pegawai yang 

tentunya mengarah pada pembinaan pemberian motivasi kepada pegawai, 

sehingga pegawai dapat pula memahami tugas dan tanggung jawab 

masing-masing serta memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan 

dalam instansi atau lembaga tersebut.  

Berdasarkan observasi pada pra penelitian yang telah dilaksanakan 

pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara pada tanggal 29 Januari 2020, latar belakang pendidikan 

Karyawan di Bank Muamalat cabang Kendari berbeda-beda, tidak begitu 
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menjadi tolak ukur untuk menjadi karyawan, sehingga karyawan kurang 

pengetahuan mendasar tentang sistem perbankan syariah yang 

menggunakan prinsip syariah yang harus benar-benar diterapkan dalam 

melakukan transaksi antara pihak bank dan nasabah maupun investor, 

Bank Muamalat juga memiliki penilaian kinerja yang dinilai oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal, bahkan tidak menutup kemungkinan 

mereka yang dahulunya pernah terlibat menjadi karyawan bank 

konvensional menjadi karyawan di bank syariah yang mana memiliki 

sistem dan prinsip dasar yang berbeda. 

Perbankan syariah tentunya sangat jauh berbeda dengan bank 

konvensional, hanya saja sistem teknologi yang digunakan sama, namun 

dari segi akad, produk, jenis investasi, dan pelayanan berbasis syariah 

harus benar-benar diterapkan agar terciptanya perbankan syariah itu 

sendiri. 

Dalam pemikiran awam penulis bahwa seyogyanya orang-orang 

yang bekerja dalam dunia perbankan mestinya berasal dari latar belakang 

pendidikan yang berbasis ekonomi atau keuangan sehingga tidak 

kebingungan dalam menjalankan sistem operasional perbankan. Namun, 

faktanya di dalam sebuah bank khususnya Bank Muamalat cabang 

Kendari yang menjadi objek penelitian penulis hampir keseluruhan 

karyawannya itu tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang 

basisnya ekonomi, ada yang berasal dari jurusan hukum, kesehatan 
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masyarakat, bahkan S1 Perikanan. Ini sangat tidak berhubungan dengan 

suatu lembaga yang sifatnya keuangan. 

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat 

Cabang Kendari) ” 

1.2 Batasan Masalah  

        Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 

beberapa permasalahan, oleh karena itu perlu dilakukan batasan terhadap 

masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini 

akan difokuskan pada pengaruh pendidikan yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kinerja karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Kendari.  

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas, maka 

masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap 

karyawan pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari? 

1.3.2 Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kinerja karyawan pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Kendari? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan 

pelatihan terhadap produktivitas kinerja  karyawan pada PT.Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Kendari. 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh positif pendidikan dan pelatihan 

terhadap  produktivitas kinerja karyawan pada PT.Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti adalah: 

1.5.1. Manfaat teoritis 

        Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi 

lembaga/instansi dalam upaya peningkatan kinerja para karyawan 

pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari 

1.5.2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan informasi bagi karyawan pada PT.Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Kendari untuk lebih 

meningkatkan pendidikan dan pelatihan agar kinerja pegawai 

dapat meningkat. 

b. Sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam 

kegiatan ilmiah 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berminat mengkaji 

kembali masalah pendidikan dan pelatihan dan kinerja 

karyawan. 

 


