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                                                      BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

1. Mohammad Sulchan 2007 “ Manajemen Pelatihan Kerja di Balai 

Latihan Kerja Industri Semarang”. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif, untuk dapat memperoleh data yang mendalam 

dari fokus penelitian ini maka digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua yaitu data utama dan data 

pendukung. Data utama diperoleh dari para informan yaitu 

mereka yan terlihat secara langsung dalam kegiatan. Sedangkan 

data pendukung adalah data yang bersumber pada dokumen yang 

berupa foto, catatan, rekaman, gambar, dan lain-lain. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah berupa manusia dan non manusia 

yaitu penyelenggara (Kepala BLKI, Ka Sub Bag Tata Usaha, Kasi 

penyelenggara pelatihan, Kasi pengebangan dan pemberdayaan, 

Kasi pemasaran dan informasi), Instruktur 1 (satu) orang setiap 

jurusan, maupun siswa pelatihan yaitu 1 (satu) orang setiap 

jurusan. Sedangkan sumber data non manusia adalah berupa 

dokumen, peralatan pelatihan, hasil praktek, gambar, dan lain-

lain. 
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2. Lenny Evanita 2013 “Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, 

Pelatihan dan Kinerja Karyawan RSUD Lubuk Sikapung” 

penelitian ini menggunakan RSUD Lubuk Sikapung adalah 

layanan kesehatan naungan kabupaten Pasaman Provinsi 

Sumatera Barat bertipe C yang bertugas melayani masyarakat 

dibidang kesehatan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah 

masih rendahnya manajemen kinerja karyawan yang diduga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, antara lain disiplin 

kerja, gaya kepemimpinan dan pelatihan. Untuk menganalisa 

masalah tersebut, maka digunakan metode analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan program SPSS 20. Penelitian ini 

digunakan pada 102 orang responden dengan sampel jenuh 

(metode sensus). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa disiplin 

kerja, gaya kepemimpinan dan pelatihan. Yang memimiliki 

pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan dan untuk 

menganalisa diantara variabel kinerja karyawan di RSUD Lubuk 

Sikapung. Dari hasil uji regresi didapatkan variabel pelatihan 

(X3) memiliki nilai beta yang paling besar yaitu 0,376 dengan 

signifikansi 0,000. Selanjutnya gaya kepemimpinan kedua (X2) 

dengan nilai beta 0,282 dengan signifikansi 0,001. Nilai R Square 

menunjukkan nilai 0,605 atau 60,50% hal tersebut bisa diartikan 

bahwa 60,50% kinerja karyawan di RSUD Lubuk Sikapung dapat 

dijelaskan oleh Variabel disiplin kerja, gaya kepemimpinan dan 
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pelatihan. Sisanya sebesar 39,50% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain. 

3. Riza Rezita “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Perpustakaan dan Arsip 

Daerah, Daerah Istimewa Yogyakakarta (BPAD DIY)” Jurusan 

Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, tahun 2015. Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) sangat penting bagi individu 

maupun organisasi, karena tujuan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang Pengaruh Pendidikan dan Kinerja yang 

dilakukan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (BPAD DIY), dengan perbedaan fokus 

penelitian terhadap kinerja Pegawai Perpustakaan dan Arsip 

Daerah. 

4. M. Agus Hermawan “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, tahun 2017.  

5. Andi Kamrida “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap 

Kinerja Pegawai Studi pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan” Jurusan Administrasi Perkantoran, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, tahun 2016. 

Penelitian ini mengkaji tentang penelitian asosiatif dengan 
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pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden 167 dengan 

sampel 50 orang, penelitian ini menjelaskan pengaruh pendidikan 

dan pelatihan, gambaran kinerja pegawai, serta ditinjau dari 

indikator pengetahuan tentang pekerjaan. Kerja sama, prakarsa 

atau inisiatif, disiplin atau keteraturan kerja. Sedangkan untuk 

penelitian yang akan dibahas adalah tentang pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap produktivitas kinerja karyawan pada PT. 

Bank Muamalat cabang Kendari yang mana mengkaji tentang 

penelitian kuantitatif deskriptif terhadap seluruh karyawan PT. 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari yang berjumlah 25 

orang. 

 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1  Teori Pendidikan  

Harsono (2011) Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan 

metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu 

pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur 

yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Sedangkan menurut pusat bahasa 

departemen pendidikan nasional, pendidikan adalah proses 

mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.  



13 
 

Fahrun dalam Liza dan Suktiarti (2013) pendidikan adalah 

jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh karyawan yang 

terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Menurut Hasibuan yang dikutip dari Edwin. B. Flippo 

(2002:69) pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan 

pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara 

menyeluruh. Menurut Ruky dalam Hendrik Setiawan (2006) 

pendidikan/belajar (learning) adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pihak karyawan dalam upaya menguasai, keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan 

yang relatif bersifat permanen dalam perilaku kerja mereka. 

Pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang 

diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik, 

untuk membentuk pribadi serta mampu menjalankan tugas dan 

fungsi, maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah 

sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, 

dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang 

sangat menentukan dalam keberhasilan dimasa yang akan datang.  ( 

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2003:71) Masalah pokok yang 

terpenting sebagai landasan berpikir secara filsafati tentang 

pendidikan yakni tujuan pendidikan. Hal ini adalah suatu 

komitmen yang berkaitan dengan nilai dan prasyarat logis untuk 

kesepakatan nasional merupakan tujuan pendidikan nasional adalah 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Tedjo Narsoyo 

Reksoatmodjo, 2010:23) 

Tinjauan berdasarkan perkembangan ekonomi suatu negara, 

diperlukan suatu spectrum keterampilan karyawan dengan selang 

dari karyawan dengan keterampilan manual sampai tingkat saintis 

terlatih dengan kesanggupan analitik dan pemecahan masalah 

berdasarkan pemikiran yang kritis, berdarkan kajian pendidikan 

dari negara-negara maju bahwa, makin maju perekonomian suatu 

negara, maka makin tinggi kebutuhan atas tenaga kerja terlatih 

dengan keterampilan tinggi dan kompleks. (Tedjo Narsoyo 

Reksoatmodjo,2010:23) 

Tenaga kerja dalam memerlukan tambahan kualitas dalam 

bekerja, salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan 

tambahan, kebijakan yang paling umum adalah membantu 

memperbaiki kinerja dan memberikan penghargaan terhadap 

pribadi mereka, namun yang perlu digaris bawahi adalah 

pendidikan dan pelatihan berguna untuk membimbing tenaga kerja 

agar menjadi lebih cakap, berguna, dan bernilai. (Siswanto 

Sastrohadiwiryo, 2005:207) 

Menurut Fuad (2011) adalah usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat dan kebudayaan yang dikembangkan dalam 
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hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.  

(Fuad. H. Ihsan, 2011:1) 

Menurut Jhon dalam Hasbullah (2012) Pendidikan adalah 

proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. ( 

Hasbullah 2012:2) 

Suwatno (2013) Pendidikan adalah aktivitas memelihara dan 

meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efekivitas 

organisasi yang dilakukan melalui pengembangan karier serta 

pendidikan dan pelatihan. (Suwatno, 2013:105) 

 

 Tolak Ukur atau Indikator Pendidikan 

 Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat 

pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Terdiri 

dari : 

a. Jenjang Pendidikan  

1) Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. 

2) Pendidikan menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan 

dasar. 

3) Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan seteah menengah yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis 
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yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (Azyumardi Azra:2-

4) 

b. Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih 

dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian 

jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat 

ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan dapat 

memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan 

yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri 

dari:  

1) Pendidikan formal indikatornya adalah jenjang pendidikan 

terakhir yang ditamatkan oleh pekerja, dan kesesuaian jurusan. 

2) Pendidikan non formal indikatornya relevansi pendidikan non 

formal yang pernah diikuti dengan pekerjaan sekarang. 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah adalah 

sebagai berikut:  

a. Ideologi 

Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama 

khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan 

pengetahuan dan pendidikan. 

b. Sosial Ekonomi 
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Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan 

seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Sosial Budaya 

Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan 

pentingnya 

3) Pendidikan informal indikatornya sikap dan kepribadian yang 

dibentuk dari keluarga dan lingkungan. 

2.2.2. Teori Pelatihan 

Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar 

karywan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Biasanya 

pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja 

(Vocational) yang dapat digunakan dengan segera. (Sjafri 

Mangkuprawira, 2011:134) 

Pengembangan karir sebenarnya tidak sekedar promosi, 

pengembangan karir mempunyai makna yang lebih dari itu. 

Apabila kita selalu menganalogikan pengembangan karir sebagai 

promosi, kedudukan, pangkat atau jabatan, suatu saat kita akan 

sampai pada titik dimana kita tidak mampu melaksanakan tugas 

dengan baik. Pengembangan karir pada dasarnya merupakan 

tanggung jawab kita sendiri, secara pribadi, hasil dari berbagai 

studi pada perusahaan atau individu dalam pengelolaan karir 

ditinjau dari perusahaan maupun pribadi adalah dimulai dari 
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pengelolaan karir oleh diri sendiri. (Kiadarto Atmosoeprapto, 

2000:46) 

Secara operasional dapat dirumuskan, bahwa pelatihan 

adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) 

yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian 

bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga 

profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang 

pekerjaan tertentu. (Oemar Hamalik, 2007:10) 

Pengertian lain, Pelatihan adalah proses secara 

sistematis. Mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai 

tujuan organisasi.Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 

kemampuan pegawai untuk membantu pegawai untuk 

mencapai keahlian atau kemampuan tertentu agar berhasil 

dalam melaksanakan pekerjaannya. (Meldona dan Siswanto, 

2011:217) 

Sedangkan Sikula dalam Mangkunegra (2006: 44) 

mengemukakan bahwa, pelatihan adalah suatu proses 

pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur 

sistematis dan terorganisir dimana pegawai non manajerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam 

tujuan terbatas. (Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, 2007:44) 
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Menurut Robert dan Jackson (2005:5) Pelatihan adalah 

suatu proses dimana orang-orang mencapai tujuan organisasi 

melalui tahap penilaian, implementasi dan evaluasi. 

Pelatihan menurut Bernadin dan Russel yang dikutip 

oleh Gomes (2002: 5) Pelatihan adalah usaha untuk 

memperbaiki kinerja pegawai pada suatu perusahaan tertentu 

yang sedang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut Mondy (2008:210) adalah aktivitas yang 

dirancang untuk pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan,  

Menurut Soekidjo Notoadmojo ialah merupakan upaya 

untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian 

manusia. (Prof. Dr. Soekidjo Notoadmojo, 2009:16) 

Menurut Andrew E. Sikula pelatihan adalah suatu 

proses pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang 

sistematis dan terorganisir, dimana personil manajerial 

mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan 

umum. (Sedarmayanti, 2001:164) 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa pelatihan kerja merupakan suatu 

pembelajaran jangka pendek untuk mengembangkan Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas.Meningkatkan pengetahuan 

dan keahlian seseorang pegawai di dalam instansi atau 
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organisasi. Karena semakin lama pelatihan kerja dilakukan 

maka karyawan akan semakin mengerti akan pekerjaan yang 

harus dilakukan dan akan semakin meningkatkan kinerja. 

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa 

pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan mutu 

kerja pegawai atau karyawan melalui suatu pembelajaran 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga. 

Pelatihan dikatakan berhasil jika sasaran yang diinginkan 

telah tercapai, yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja 

pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Adapun yang 

menjadi tolak ukur pelatihan menurut Mangkunegara adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan dan sarana pelatihan 

b. Materi latihan harus sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai 

c. Metode latihan harus sesuai dengan tingkat 

kemampuan pegawai menjadi peserta 

d. Peserta pelatihan harus memenuhi syarat yang 

ditetapkan. 

Kerja sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kemakmuran hidup, untuk mencapai kehidupan yang baik 

manusia dituntut untuk bekerja keras dan memiliki kinerja 

yang baik, karena mustahil manusia ingin mendapatkan hidup 
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yang layak tetapi tidak mau bekerja dan berusaha. Islam 

sebuah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk 

meningkatkan usaha dan kerja kerasnya dan ini ditegaskan 

dalam Q.S. Al-Jumu’ah/ 10: Allah SWTberfirman: (ayat 10) 

                           

           

Terjemahnya : 

”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

mukabumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 

  

 

a. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan  

Menurut Mangkunegara (2007: 45) tujuan umum 

pendidikan dan pelatihan pegawai negeri yaitu: 

a) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b) Meningkatkan produktivitas kerja. 

c) Meningkatkan kualitas kerja. 

d) Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya 

manusia. 

e) Meningkatkan sikap moral dan semanagat kerja. 

f) Meningkatkan perkembangan pegawai. ( Mangkunegara, 

A.A. Anwar Prabu, 2007:45) 
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Sedangkan menurut sedarmayanti (2014: 170) tujuan Diklat 

yaitu: 

a. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional. 

b. Mengembangkan keterampilan/keahlian, sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif  

c. Mengembangkan/merubah sikap, sehungga menimbulkan 

kemauan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajer 

(pimpinan). 

b. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan  

Adapun manfaat dan dampak yang diharapkan dari 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Rivai 

(2014: 167) antara lain: 

a) Melalui pendidikan dan pelatihan, variabel pengenalan, 

pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggungjawab dan 

kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. 

b) Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi, 

dan konflik. 

c) Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap. 

d) Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara 

dan menulis dengan latihan. 

e) Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan 

pemecahan masalah yang lebih efektif. 
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f) Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 

g) Membantu menghilangkan rasa takut melaksananakan tugas 

baru. 

h) Meningkatkan keterampilan interpersonal 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

dan pelatihan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

suatu lembaga/instansi, di mana dengan adanya pendidikan 

dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh karyawan nantinya, dengan 

adanya pendidikan pelatihan karyawan maupun pegawai 

terbantu mengerjakan pekerjaan yang ada, sehingga 

karyawan maupun pegawai tidak menghiraukan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan karena adanya pendidikan 

dan pelatihan yang sering diikuti, dan setiap tugas yang 

diberikan dapat dikerjakan dengan tepat waktu, rapi dan 

baik.  

c. Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan  

Jenis pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan pemerintah 

Republik Indonesia nomor 101 tahun 2000, adalah: 

a) Pendidikan dan pelatihan dan pelatihan prajabatan 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka 

pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika 

Pegawai Negeri Sipil, di samping pengetahuan dasar 



24 
 

tentang sistem penyelenggaraan pemerintah Negara, bidang 

tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan 

tugas dan peranannya sebagai pelayanan masyarakat. 

b) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

d. Metode Pendidikan dan Pelatihan  

Ada beberapa macam metode pendidikan dan pelatihan yang 

dipergunakan dalam usaha meningkatkan mutu karyawan, baik 

pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya.Metode pendidikan 

dan pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program 

pendidikan dan pelatihan. 

Menurut Wilson (2012: 210) terdapat beberapa metode dalam 

diklat tenaga kerja, antara lain metode on the job training dan off 

the job training. 

a) Metode on the job training 

Metode on the job training merupakan metode yang paling 

banyak digunakan perusahaan dalam melatih tenaga kerjanya. 

b) Metode off the job training 

Dalam metode off the job training, pelatihan dilaksanakan di 

mana karyawan dalam keadaan tidak bekerja dengan tujuan 

agar terpusat pada kegiatan pelatihan saja. 
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2.2.3. Teori Kinerja Karyawan 

a. Kinerja Karyawan Menurut Perspektif Islam  

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana 

keberhasilan seseorang atau organisasi atau organisasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan disebut “level of Performance”. 

Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut oran 

yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak 

mencapai standart dikatakan sebagai karyawan yang tidak 

produktif atau ber performance rendah. (Moh. As’ad, 1991:48) 

 Allah SWT telah berfirman tentang kinerja dalam 

QS. Al-Ahqaaf ayat 19: 

               

Terjemahnya:  

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 

yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan”. 
 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasrkan apa yang telah mereka 

kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan 

baik dan mennjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya 

maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan 

akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
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Firman Allah dalam QS. Al-A’raaf ayat 39: 

                  

           

 

Terjemahnya: 

“Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 

mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu 

tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas Kami, Maka 

rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu 

lakukan". 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan 

hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas 

ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses frekuensi 

logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam 

konteks ini pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukrowi, akan 

tetapi juga merupakan peerjaan sosial yang bersifat duniawi. 

Dari uraian beberapa uraian di atas kinerja dalam pandangan 

Islam bahwasanya ketika seseorang menghadirkan dimensi 

keyakinan akidahnya dalam kehidupannya sering punya keyakinan 

yang dapat meningkatkan energi spiritualnya yang berguna untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

b. Indikator Kinerja Karyawan  

Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek yang menjadi 

tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi atau kinerja sangat 
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diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. 

Menurut pendapat Sudarmanto menyatakan bahwa kinerja 

meliputi beberapa aspek yaitu: 

1. Quality Of Work (Kualitas Pekerjaan), kerusakan dan 

kecermatan, merupakan pendeskripsian (menggambarkan) 

seberapa baik atau seberapa hasil harus dicapai dalam 

pekerjaannya. 

2. Prompitness (Kecepatan). Merupakan ukuran untuk 

berhitung seberapa banyak unit kinerja yang dihasilkan 

dalam kurun waktu tertentu. 

3. Initiative (Prakarsa) kontribursi dalam setiap agenda yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

4. Capability (kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan). 

5. Communication (komunikasi kerja dengan orang lain). 

Merupakan usaha yang dilakukan bersama atau kelompok 

diantara kedua belah pihak untuk tujuan bersama sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. 

(Sudarmanto, 2009:11) 

Menurut Bambang dan Waridin indikator kinerja 

karyawan adalah: 

a. Mampu meningkatkan target pekerjaan 

b. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
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c. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

d. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan. 

(Bambang Guritno dan Wirdin, 2005: 63-74) 

Suatu pekerja yang dalam melakukan tugasnya memerlukan 

teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi 

lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. 

Seorang karyawan yang mempunyai tingkat keterampilan rendah 

tetapi memiliki sikap yang baik mungkin membutuhkan pelatihan. 

Suatu strategi motivasi tepat dilakukan dalam tiga kasus, yaitu 

seorang yang mempunyai keterampilan tetapi tidak memiliki 

keinginan, atau dalam kasus lain para karyawan mungkin berbakat 

dan bermotivasi, tetapi tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas 

mereka karena keterbatasan wewenang atau sumber daya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. (A.Dalle Timpe, 1992:3) 

 

2.2.4. Produktivitas Kerja Karyawan 

  Dewan Produktivitas Nasional mendefinisikan 

produktivitas sebagai suatu sikap mental syang selalu berusaha dan 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) 

lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

  Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara 

hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki 
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dua dimensi. Dimensi pertama adalah efekivittas yang mengarah 

kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian 

target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang 

kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan 

input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan 

tersebut dilaksanakan. 

  Produktivitas terganggu bila karyawan dan manajer tidak 

memiliki kesamaan standar kerja. Mengungkapkan penyebab-

penyebab dasar dari buruknya kinerja adalah suatu fungsi yang 

penting tetapi sering diabaikan dalam proses penilaian kinerja, 

sumber utama manajer untuk memberikan penilaian kinerja 

karyawan adalah kualitas dan kuantitas yang objektif yang dapat 

diukur data melalui cetakan komputer maupun peniaian tugas yang 

dikerjakan. 

  L.Greenberg mendefinisikan produktivitas sebagai 

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu 

dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. 

  Dalam doktrin pada konferensi Oslo, 1984, tercantum 

definisi umum produktivitas semesta yaitu, produktivitas adalah 

suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk 

menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak 

manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin 

sedikit. 
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  Sedangkan produktivitas menurut para pakar ekonomi 

syariah merupakan suatu hal yang penting untuk menghasilkan 

sebuah karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Tidak terbatas 

dengan hal yang dapat dijual, akan tetapi dapat menambah nilai 

guna dan manfaat bagi kehidupan secara umum, khususnya yang 

dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Qardhawi, 1997). 

 Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja dan 

memiliki produktivitas seperti dalam firman Allah SWT: 

  Dalam surah Al-Jumu’ah ayat 10 tersebut menerangkan  

bahwa umat Islam setelah menunaikan shalat, diperintahkan untuk 

berusaha dan bekerja secara produktif untuk mencari rizki dari 

Allah, misalnya ilmu pengetahuan ataupun harta benda. Dan 

memerintahkan umat Islam untuk senantiasa mengingat 

Allah.Umat Islam harus seimbang dalam memenuhi kehidupan 

dunia dan akhirat. 

  Allah SWT akan memberikan balasan bagi orang yang 

memiliki produktivitas, seperti dalam firman Nya : 

               

Terjemahnya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 

tiada dirugikan”. 
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Tujuh Kunci Produktivitas Tinggi  

Tujuh kunci untuk mencapai produktivitas dan kreativitas 

yang tinggi, terdiri dari : 

1) Keahlian, manajemen yang bertanggungjawab 

  Manajemen adalah faktor utama dalam setiap produktivitas 

perusahaan dan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh 

semua perusahaan dalam mencapai puncak.Ikatan krisis antara 

manajemen perusahaan dengan produktivitas adalah saksi dalam 

definisi dasar produktivitas itu sendiri.Untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi, setiap anggota manajemen harus diberi 

motivasi tinggi, positif dan secara penuh ikut melakukan pekerjaan. 

2) Kepemimpinan yang luar biasa  

 Dari semua faktor, kepemimpinan manajerial memiliki 

pengaruh terbesar dalam produktivitas.Akhirnya, tujuan setiap 

organisasi bergantung pada kualitas kepemimpinan. 

 Pemimpin sejati menghasilkan orang-orang dan organisasi-

organisasi terbaik.Ini merupakan hal terbesra karena para 

pemimpin mengeluarkan reaksi-reaksi emosional positif yang kuat, 

dan orang cenderung memenuhi kebutuhan mereka dan tumbuh di 

bawah kepemipinan yang efektif. Para pemimpin seperti ini 

memiliki kepandaian khusus untuk memecahkan kerumitan, 

memberikan cara-cara pemecahan praktis untuk masala-masalah 

yang sulit, menghubungkan cara-cara pemecahan tersebut dengan 
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cara yang lain dengan berhasil, dan menanamkan antusiasme dan 

suatu sikap dapat dikerjakan. 

3) Kesederhanaan organisasional dan operasional 

 Susunan organisasi harus diusahakan agar sederhana, 

luwes, dan dapat disesuaikan dengan perubahan, selalu berusaha 

mengadakan jumlah tingkat minimum yang konsisten dengan 

operasi yang efektif.Hal ini memberikan garis pengarahan lebih 

jelas, juga tanggungjawab yang kurang terpecah-belah dan sangat 

menunjang pengambilan inisiatif yang lebih besar oleh siapa saja 

dalam organisasi. 

 Sejalan dengan itu, harus pula diupayakan penerapan dari 

teknik pengurangan dan penyederhaan pekerjaan pada semua 

operasi, dan kesederhanaan dalam produk pun harus 

ditekankan.Produk sebaiknya menggunakan konstruksi paling 

sederhana yang mampu mencapai tujuan yang direncanakan. 

 Semua kendala operasional harus dikurangi hanya pada 

yang benar-benar diperlukan.Peraturan, prosedur, dan birokrasi 

dibuat seminimal-minimalnya, sehingga memberikan kebebasan 

bekerja secara maksimal pada pegawai.Yang penting secara khusus 

adalah pendelegasian wewenang sejauh-jauhnya kebawah dalam 

organisasi, jika mungkin. 

4) Kepegawaian yang efektif  

Sebaiknya sebagai langkah pertama, banyak perhatian 

dicurahkan pada pemilihan orang menekankan pada mutu dan 
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bahan kuantitas.Menambah lebih banyak pegawai belum tentu 

berarti meningkatkan produktivitas.Dan sebelum memperkerjakan 

orang baru, seharusnya dipastikan dahulu bahwa yang ada 

sekarang sudah berkinerja menurut kemampuannya. 

5) Tugas yang menantang  

Tugas merupakan kunci untuk proses yang kreatif dan 

produktif. Setiap individu mempunyai suatu suasana khusus 

kegiatan kreatif dan produktif yang tinggi. 

Pekerjaan itu sendiri harus memberikan motivasi. Hal ini 

terutama menjadi kunci ke proses yang kreatif/inovatif. Panduan 

optimal dari pekerjaan dan lingkungan kerja menciptakan suatu 

getaran dalam diri seseorang, kerja seakan-akan menjadi bermain 

saja. Sebaliknya, jika pekerjaan seseorang tidak memberikan 

kepuasan kepadanya, ia seringkali akan mengalihkan perhatian 

dan energinya ke usaha pribadi di luar organisasi. 

Perhatian harus diberikan kepada tugas pertama seorang 

pegawai baru, karena hal tersebut memperkenalkannya kepada 

tanggungjawab, orang dan jalur komunikasi yang dapat 

mempengaruhi efektivitas jangka panjang dan kedudukan 

akhirnya dalam organisasi. 

6) Perencanaan dan pengenalan tujuan 

Perencanaan yang tidak efektif menyebabkan kebocoran 

besar dalam produktivitas, misalnya orang yang tidak tahu apa 

yang diharapkan dari mereka, tugas yang tidak satu fase dengan 
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tugas lain, kegiatan periferal, pelaksanaan di atas atau di bawah 

kinerja, dan operasi yang sebentar-sebentar berhenti dan mulai lagi.  

Sebaliknya untuk perencanaan yang efektif meningkatkan 

produktivitas operasional, yaitu membantu memastikan 

penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya, memadukan 

semua aspek program ke dalam sesuatu yang efisien, upaya yang 

tepat, meminimalkan permulaan yang salah dan pelaksanaan usaha 

yang tidak produktif, menyediakan kelonggaran untuk risiko dan 

keadaan darurat pada masa depan, dan meniadakan krisis 

manajemen yang berkelanjutan. 

7) Pelatihan manajerial khusus  

Karena manajemen jelas menjadi faktor utama bagi 

produktivitas organisasi manapun, menjadi sangat penting bahwa 

organisasi berusaha mengembangkan suatu komitmen terhadap 

produktivitas dalam seluruh tim manajemennya, dan memberikan 

kepada anggota tim tersebut sarana yang berguna untuk 

menerapkan usaha peningkatan produktivitas yang efektif dalam 

seluruh organisasi. Suatu saran yang sangat efektif untuk mencapai 

tujuan ini adalah pelatihan manajerial khusus. (A.Dalle Timpe, 

1993:106) 

Penilaian kinerja yang dilakukan secara sistematis terhadap 

kinerja pegawai atau sumber daya manusia berdasarkan pekerjaan 

yang ditugaskan atau dibebankan kepada mereka. Termasuk 

didalamnya mencakup penilaian terhadap seluruh kegiatan program 
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dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun 

waktu tertentu. 

Menurut Wilson (2012: 231) penilaian kinerja adalah 

“proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau 

menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya”.  

Menurut Wilson (2012: 233) manfaat penilaian kinerja 

adalah: 

a. Melakukan evaluasi antar individu dalam organisasi 

b. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi 

c. Pemeliharaan sistem 

d. Dokumentasi 

Menurut Hardiyansyah (2012: 93) unsur-unsur yang dinilai 

dalam melaksanakan  kinerja adalah: Kesetiaan, prestasi kerja, 

taggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, dan prakarsa. 

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas menilai kinerja 

yang dicapai oleh organisasi berdasarkan indikator kinerja yang 

yang telah ditetapkan. Hakikat penilaian yakni membandingkan 

antara data realita dengan standar yang ada. Terkait dengan data 

kinerja, Umar (2005: 102) mengemukakan komponen data kinerja, 

yaitu : 

a. Pengetahuan tentang pekerjaan 

b. Kemampuan kerja sama 

c. Inisiatif 

d. Disiplin dan ketraturan kerja 
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e. Pemanfaatan waktu 

f. Tanggung jawab 

a) Pengetahuan tentang pekerjaan yaitu, kadar 

pengetahuan dan pemahaman tentang tugas yang 

diemban meliputi: prosedur kerja, sistem kerja, keahlian 

teknis, penggunaan informasi dan sarana secara benar. 

Misalnya: mengetahui secara teknis operasional yang 

berhubungan dengan bidang tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

b) Kemampuan kerja sama yaitu, kadar kemampuan 

menjalin hubungan kerja baik dalam unit kerjanya 

maupun unit lainnya, bersedia memberi dan menerima 

pendapat, bantuan, dan dukungan kepada orang lain, 

serta mengakui kesalahan dan mau belajar dari 

kesalahan tersebut. Misalnya: rasa kebersamaan dan 

pengabdian terhadap instansinya, menjalin hubungan 

kerja, mau memberi dan menerima pendapat orang lain. 

c) Prakarsa atau inisiatif yaitu kadar semangat untuk 

melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar 

tanggungjawabnya untuk kemajuan instansinya. 

Misalnya: bekerja keras dengan ide-ide baru dalam 

menyelesaikan tugas untuk kemajuan instansinya. 

d) Disiplin dan keteraturan kerja, yaitu kadar pelaksanaan 

setiap kegiatan yang selalu mengikuti ketentuan yang 
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berlaku dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. 

Misalnya: melaksanakan tugas tidak lepas dari 

peraturan, prosedur kerja, penggunaan waktu dan 

sumber-sumber pekerjaan. 

e) Pemanfaatan waktu, yaitu kadar penyelesaian 

suatupekerjaan dengan penggunaan waktu yang singkat. 

Misalnya: datang dan pulang sesuai waktunya, 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

f) Tanggung jawab, yaitu kadar tindakan-tindakan yang 

didasarkan pada niat yang baik dan benar, serta dengan 

kesadaran pribadi bersedia menerima konsekuensi atas 

tindakannya tersebut. Misalnya: berani menghadapi 

konsekuensi dari segala tindakan yang dilakukan. 

Menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, 

melaksanakan tugas sampai tuntas dan sebaik mungkin. 

(Umar Husein, 2005:102) 

Menurut Zainun dalam sukoco (2010) pendidikan adalah 

untuk mempersiapkan SDM sebelum memasuki pasar kerja, 

dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan yang 

diharapkan sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut oleh suatu 

pekerjaan. (Sukoco,2010) 

Jhon Minner dalam sutrisno (2010: 172) mengemukakan 

ada 4 dimensi yang dapat disajikan sebagai tolak ukur dalam 
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menilai kinerja, yaitu: “kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja 

sama”. 

Dari empat dimensi kinerja yang dikemukakan oleh Minner 

itu, Sudarmanto (2009: 11) mengemukakan dua hal terkait dengan 

aspek keluaran atau hasil pekerjaan, yaitu: kualitas hasil, kuantitas 

keluaran, dan dua hal terkait aspek perilaku individu atau unjuk 

kerja pegawai, yaitu: penggunaan waktu dalam kerja (tingkat 

kepatuhan terhadap jam kerja, disiplin) dan kerja sama. Dari empat 

dimensi kinerja tersebut cenderung mengukur kinerja pada level 

individu. 

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan, menurut 

Mangkunegara (2009: 18) yaitu “aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif “. 

Aspek kuantitatif meliputi: 

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan.  

b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan 

pekerjaan. 

c. Jumlah kesalahan dalam melavggksanakan pekerjaan. 

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 

a. Ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan . 

b. Tingkat kemampuan dalam bekerja. 
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c. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan 

konsumen). 

 

2.3. Grand Theory 

2.3.1 Teori Pendidikan 

           Fahrun dalam Liza dan Suktiarti (2013) pendidikan adalah jenjang 

pendidikan yang pernah ditempuh oleh karyawan yang terdiri dari 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Menurut Liza dan Suktiarti (2013), indikator dari pendidikan yaitu: 

a. Pendidikan formal dengan indikatornya pendidikan yang 

diperoleh dibangku sekolah. 

b. Pendidikan non formal dengan indikatornya pelatihan-pelatihan 

yang pernah diikuti oleh pekerja.  

 

2.3.2 Teori Pelatihan 

Sikula dalam Mangkunegra (2006: 44) mengemukakan bahwa, 

pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai 

non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis 

dalam tujuan terbatas. 

Adapun yang menjadi tolak ukur pelatihan menurut 

Mangkunegara adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Pelatihan  
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b. Tujuan Pelatihan 

c. Materi Pelatihan 

d. Metode Pelatihan 

e. Kualifikasi Peserta 

f. Kualifikasi Pelatih  

 

2.3.3 Teori Kinerja Karyawan 

Menurut Wilson (2012: 231) penilaian kinerja adalah “proses 

yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai 

keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya”. 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah: 

a. Kuantitas (jumlah pekerjaan) 

b. Kualitas pekerjaan 

c. Ketepatan waktu 

d. Kehadiran 

e. Kemampuan Kerja Sama.  

2.4.  Kerangka Pikir Penelitian 

  Uma Sekaran dalam bukunya  Bussines Research (1992) 

mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. (Sugiyono, 2012:60) 
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 Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep 

atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Pemikiran dari setiap 

orang berbeda-beda sehingga berpengarruh terhadap hasil keputusan 

yang diambil, dalam penelitian ini yaitu pendidikan dan pelatihan adalah 

variabel yang mempengaruhi kinerja pada karyawan PT. Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Kendari. Latar belakang pendidikan setiap karyawan 

pada Bank Muamalat yang berbeda-beda membuat hasil kinerja 

karyawan yang beragam, sehingga untuk mencapai hasil pekerjaan yang 

maksimal, karyawan harus mampu memenuhi standar pencapaian target 

pekerjaan serta mampu mengerjakan tugas dengan baik 

 Setiap bank memiliki standarisasi tersendiri untuk dapat menilai 

suatu pekerjaan karyawannya, dengan berbagai metode penilaian tersebut 

perusahaan baik bank maupun non bank mampu untuk mencapai visi dan 

misi perusahaan agar terus berkembang dan menjadi unggul dalam setiap 

aspek, dalam dunia perbankan, syarat untuk menjadi karyawan tidaklah 

hanya berlatar pendidikan ekonomi saja, dunia perbankan membuka 

perekrutan karyawan dengan standarisasi umum dengan konsekuensi 

karyawan harus mampu melakukan setiap tugasnya baik transaksi jual 

beli, investasi, bisnis, maupun penghimpunan dan penyaluran dana pada 

masyarakat. 

 Pencapaian target yang telah didapatkan karyawan akan dinilai 

sebagai tolak ukur kinerja karyawan, untuk mencapai kinerja yang 

profesionalisme perlu adanya penguasaan dan pemahaman terkait bidang 

pekerjaan yang sedang digeluti, dengan latar belakang pendidikan yang 
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berbeda-beda membuat setiap kemampuan penguasaan pekerjaan yang 

dihasilkan berbeda-beda, sehingga faktor tersebut berpengaruh kepada 

pengembangan perusahaan. 

 Sehingga pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Pendidikan yang berbeda-beda dengan kurangnya 

pemahaman serta penguasaan bidang pekerjaan akan menciptakan insani 

yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu mewujudkan kesuksesan 

perusahaan. Sehingga perusahaan harus benar-benar mempersiapkan 

karyawannya agar menjadi suatu unit yang unggul dalam melakukan 

pekerjaannya. 

 Berdasarkan landasan teori dan penelitian relevan maka model 

konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran 

teoritis, sebagai berikut:  
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Berdasarkan konsep pemikiran kinerja karyawan pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari, diduga dipengaruhi oleh 

latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan kurangnya 

pemahaman dan penguasaan terhadap bidang pekerjaan yang sedang 

digeluti. Data yang diperoleh merupakan jawaban hasil kuisioner 

yang diisi oleh seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Kendari Sulawesi Tenggara. Setelah memperoleh data, maka 

data tersebut diolah dengan menggunakan statistik SPSS versi 16 

dengan teknik sampling non probability. 

 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

       Berdasarkan pada uraian latar belakang dan kerangka oikir di atas 

maka hipotesis penelitian ini yakni diduga terdapat pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada PT. Bank Muamalat cabang 

Kendari. 

 Adapun hipotesis statistiknya yaitu : 

Ho: Diduga ada pengaruh pendidikan terhadap produktivitas kinerja 

karyawan pada PT. Bank Muamalat cabang Kendari. 

Ha: Diduga ada pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kinerja 

karyawan pada PT. Bank Muamalat cabang Kendari. 

 

 


