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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Metode Penelitian Hasil 

Pengaruh Pembinaan, 

Pelatihan dan 

Pengembangan, 

Pemberdayaan Dan 

Partisipasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Studi Pada PT. 

Njonja Meneer 

Semarang)  

Oleh Fendy Levy 

Kambey, Suharmono 

(2013) 

Indikator : 

-jaringan keberhasilan dalam 

bentuk kinerja peran 

karyawan. 

-sukses organisasi yang 

dicapai anggota organisasi 

meliputi kumpulan tujuan dan 

sasaran organisasi 

-anggota organisasi yang 

bertemu dan saling berbagi 

manfaat dan pengalaman dan 

kepuasan kerja yang berguna 

bagi pertumbuhan kelompok 

maupun individu. 

Alat analisis : 

-penentuan populasi dan 

sampel, random sampling. 

-metode analisis yang 

digunakan analisis regresi 

berganda. 

-teknik pengambilan data 

adalah data primer dan 

sekunder 

Hasil menunjukkan 

bahwa pembinaan, 

pelatihan dan 

pengembangan, 

pemberdayaan dan 

partisipasi 

mempengaruhi kinerja 

karyawan diatas lima 

puluh persen. Dari hasil 

analisi regresi 

pembinaan merupakan 

variabel yang memiliki 

pengaruh yang paling 

besar. Itu artinya 

pelatihan dan 

pengembangan di PT. 

Njonja Meneer sudah 

dilakukan dengan baik 

dan memiliki dampak 

yang paling besar 

terhadap kinerja 

karyawan dibanding 

pembinaa, 

pemberdayaan, maupun 

partisipasi. Sedangkan 

variabel terkecil yang 

mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah 

pemberdayaan dan 

pembinaan. 

Pengaruh Pelatihan 

dan Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Dalam 

Rangka Meningkatkan 

Semangat Kerja dan 

Kinerja Karyawan 

Indikator : 

-kinerja yang baik tidak 

selalu kinerja yang sesuai 

rencana karena informasi 

yang baru tersedia setelah 

rencana selesai disusun, 

mungkin menunjukkan perlu 

Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat 

disimpulkan : 1. 

Pelatihan bagi 

karyawan sangat 

penting diterapkan 

untuk meningkatkan 
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Peneliti Metode Penelitian Hasil 

(Studi di SKM Unit V 

PT. Gudang Garam, 

Tbk Kediri) 

Oleh Yosep Satrio 

Wicaksono (2016) 

dilakukan perubahan-

perubahan 

-kinerja yang baik ilaha 

kinerja yang konsisten 

dengan tujuan organisasi 

-penilaian kinerja selalu 

membandingkan antara hasil 

yang dicapi dengan standar 

tertentu 

Alat analisis :  

-penentuan populasi dan 

sampel, random sampling. 

-metode analisis yang 

digunakan path analysis. 

-teknik pengambilan data 

adalah data primer berupa 

kuisioner. 

kinerja karyawan 

supaya lebih efektif dan 

mampu merubah sikap 

karyawan dalam 

bekerja. 2. SDM dalam 

organisasi harus 

dikelola secara 

profesional agar 

terwujud keseimbangan 

antara kebutuhan dan 

kemampuan pegawai 

dengan tuntutan 

organisasi. 3. Dengan 

adanya pelatihan maka 

mampu meningkatkan 

daya kerja dan 

produktivitas kerja 

karyawan sehingga 

menghasilkan produk 

yang berkualitas. 4. 

Pengembangan SDM 

dalam suatu perusahaan 

adalah sarana untuk 

mendapat tenaga kerja 

yang potensial dan 

profesional. 5. 

Karyawan merupakan 

aset untuk menjamin 

kelancaran 

penyelenggaran 

perusahaan oleh karena 

itu diperlukan karyawan 

yang terampil dan 

mampu memberikan 

kontribusi yang baik 

bagi perusahaan. 

Motivasi Kerja, 

Kompensasi, 

Pelatihan dan 

Pengembangan, 

Karakteristik 

Pekerjaan Terhadap 

Prestasi Kerja Guru 

SMP di Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Indikator : 

-Motivasi kerja (X1) : 

penghargaan, gaji, rekan 

kerja, kondisi kerja, 

ketersediaan jaminan, 

tunjangan, status, dan 

kesempatan mengembangkan 

karir 

-Kompensasi (X2) : tambahan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelatihan dan 

pengembangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja 

guru SMP Negeri di 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Hal ini berarti 
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Peneliti Metode Penelitian Hasil 

Oleh, Paulus 

Saweduling (2013) 

penghasilan keseluruhan. 

Tambahan penghasilan dari 

biaya kursus mata pelajaran, 

tambahan penghasilan dari 

kegiatan diluar jam sekolah, 

tambahan penghasilan dari 

kegiatan dimuka kelas, dan 

tambahan penghasilan dari 

bantuan di masing-masing 

Sekolah Menengah Pertama 

di Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 

-Pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan (X3) : diklat 

prajabatan, diklat struktural, 

diklat mata kuliah, diklat 

sertifikasi profesi. 

-Karakteristik pekerjaan (X4) 

: tantangan dan kerumitan, 

keragaman keterampilan, 

derajat keterlibatan. 

-Prestasi Kerja (Y) : kualitas 

hasil kerja para guru, 

ketepatan hasil kerja para 

guru, ketepatan waktu hasil 

kerja para guru, umpan balik 

yang dari pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

Alat analisis : 

-jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan 

penelitian asosiatif. 

-penentuan jumlah sampel 

menggunakan conventional   

sampling. 

-teknik pengumpulan data 

ialah data primer  yakni 

menggunakan kuisioner. 

-teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisa 

korelasi sederhana, analisa 

korelasi sederhana, koefisien 

determinasi (R2), analisa 

regresi. 

 

Hipotesa yang 

menyatrakan bahwa 

pelatihan 

pengembangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja, 

diterima. Hasil ini 

memberi arti bahwa 

pelatihan dan 

pengembangan 

bertujuan untuk 

peningkatan 

kemampuan dan 

keahlian seorang guru 

sehingga mereka 

memiliki kompetensi 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka. 

Kenyataan yang ada 

dalam hubungan 

dengan aktivitas guru di 

sekolah menunjukkan 

bahwa pelatiahan dan 

pengembangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja. 
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Peneliti Metode Penelitian Hasil 

Pengaruh Progam 

Pelatihan dan 

Pengembangan 

Karyawan Terhadap 

Kompentensi 

Karyawan pada PT. 

Muba Electric Power 

Sekayu 

Oleh, Ninin Non Ayu 

Salmah (2012) 

Indikator : 

-pelatihan (X1) : materi dan 

metode pelatihan, kriteria 

peserta pelatihan, efektifitas 

progam pelatihan, umpan 

balik pelatihan 

-pengembangan (X2) : proses 

pembelajaran, strategi 

pengembangan, efektifitas 

progam, keberlangsungan dan 

kesinambungan progam 

-kompetensi karyawan (Y) : 

pencapian tugas, hubungan 

internal dan eksternal 

organisasi, integritas, 

kemampuan manajerial 

Alat Analisis : 

-penelitian ini berbentuk 

asosiatif 

-teknik pengambilan sampel 

dari penelitian ini adalah 

purposive sampling 

-sumber data dalam penelitian 

ini adalah data primer yakni 

observasi, wawancara dan 

kuisioner 

-teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kuantitatif 

Hasilnya : 1. Secara 

simultan pelatihan dan 

pengembangan 

karyawan berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kompetensi 

karyawan PT. Muba 

Electric Power. 2. 

Secara parsial, variabel 

pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kompetensi PT. Muba 

Electric Power, 

sedangakan variabel 

pengembangan 

karyawan berpengaruh 

tidak signifikan terhadp 

kompetensi karyawan 

PT. Muba Electric 

Power.  

Pengaruh Pelatihan 

dan Pengembangan 

Sumber Daya Insani 

Terhadap Peningkatan 

Etos Kerja Pegawai 

Bank Syariah Bukopin 

Cabang Melawai 

Oleh, Ahmad Aulia 

(2011) 

Indikator : 

-pelatihan (X1) : materi 

pelatihan teori, materi 

pelatihan secara praktek, 

memahami visi dan misi 

bank, memahami prinsip-

prinsip bank syariah, 

memahami budaya kerja, 

memahami filosofi 

perusahaan, meningkatkan 

kinerja, adaptasi diri di 

tempat kerja, meningkatkan 

semangat kerja dan 

menghilangkan kejenuhan 

Membantu menyelesaikan 

masalah 

Data print out SPSS 

yang sudah diolah 

menunjukkan bahwa 

kajian ini memiliki 

hasil koefisien 

determinasinya (     

Square) atau koefisien 

penentunya sebesar 

22,2 %, artinya 

kontribusi progam 

pelatihan dan 

pengembangan 

terhadap etos kerja 

pegawai sebesar 22,2%. 

Sedangkan sisanya 

sebesar 77,8% dapat 
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Peneliti Metode Penelitian Hasil 

-Pengembangan (X2) : 

meningkatkan kinerja, 

memperbaiki dan 

meningkatkan pengetahuan, 

memperbaiki kualitas kerja, 

meningkatkan efisien kerja, 

memperbaiki sikap kerja, 

meningkatkan disiplin kerja, 

meningkatkan tanggung jawab, 

bekerja keras, meningkatkan 

kekompakan atau kerja sama 

Berkomitmen yang tinggi 

-etos kerja (Y) : etos kerja 

menurut simano, kerja 

berdasarkan visi dan misi, 

motto kerja seorang muslim. 

Alat analisis : 

-teknik pengumpulan data ialah 

teknik wawancara, 

kepustakaan, dan penyebaran 

kuisioner 

-sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan 

sekunder 

-teknik pengambilan sampel 

adalah simple random sampling 

-teknik analisis data adalah 

regresi linier berganda 

dijelaskan oleh faktor-

faktor lain seperti 

kenaikan gaji 

pemberian bonus, dan 

kenaikan jabatan. 

Berdasarkan uji t atau 

uji parsial pelatihan 

tidak memiliki 

pengaruh yang kuat dan 

signifikan terhadap 

peningkatan etos kerja 

dan pengembangan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

Kemudian berdasarkan 

uji f statistik hasil 

angka uji tersebut lebih 

kecil dibandingkan nilai 

signifikan yaitu 0,034 < 

0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini 

menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang 

kuat dan signifikan 

antara progam pelatihan 

dan pengembangan 

terhadap peningkatan 

etos kerja pegawai. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak 

pada variabelnya yang mana beberapa penelitian terdahulu menggunakan 

variabel yang berbeda dengan penelitian ini. Obyek yang digunakan dalam 

penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini 

menggunakan obyek penelitian Bank Syariah Mandiri Cabang Soekarno Hatta 

Malang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak 

pada pembahasannya yaitu tentang pengaruh pelatihan dan pengembangan 

sumber daya insani terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Soekarno Hatta Malang. 
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B. Landasan Teori 

1. Pelatihan  

a. Pengertian Pelatihan  

Pengertian pelatihan (training) dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Dale Yader menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai, pelaksana, dan 

pengawas. Istilah yang dikemukakan Dale Yader adalah rank and file 

training, supervisor training, dan manajement development. Sedangkan 

Wexley dan Yulk berpendapat bahwa pelatihan merupakan istilah-istilah 

yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana, yang diselenggarakan 

untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai 

atau anggota organisasi.
5
 

Andrew E. Sikula juga mengemukakan bahwa pelatihan (training) 

adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non manajerial mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas.
6
 

Menurut Handoko T. Hani (2001) Pelatihan (training) 

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan 

teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Kegiatan pelatihan 

merupakan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia.
7
 Pelatihan 

harus memberikan dampak yang segera dan sangat spesifik terhadap hasil 

kerja dan harus didasarkan atas kebutuhan organisasi dan budaya 

                                                             
5
 Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Perencaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), h. 50. 
6
 Ibid  h. 50. 

7
 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

BPFE Yogyakarta, 2001), h. 103. 
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organisasi yang khas.
8
 Dengan begitu maka para pegawai akan lebih 

bertanggungjawab dan giat dalam melakukan pekerjaannya. Indikator 

pelatihan kerja menurut Mangkunegara
9
:  

1) Instruktur 

a. Pendidikan 

Pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan 

(ability) seseorang melalui jalur formal dengan jangka 

waktu yang panjang , guna memaksimalkan penyampaian 

materi kepada peserta pelatihan. 

b. Penguasaan materi 

Penguasaan materi bagi seorang instruktur merupakan hal 

yang penting untuk dapat melakukan proses pelatihan 

dengna baik sehingga para peserta pelatihan dapat 

memahami materi yang hendak disampaikan. 

2) Peserta 

a. Semangat mengikuti pelatihan 

Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan 

proses pelatihan. Jika instruktur bersemangat dalam 

memberikan materi pelatihan maka peserta pelatihan pun 

akan bersemangat mengikuti progam pelatihan tersebut, 

dan sebaliknya 

 

                                                             
8
 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alvabeta, 2010), h. 154. 

9
 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 44. 
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3) Materi  

a. Sesuai tujuan  

Materi yang diberikan dalam progam pelatihan kepada 

pesrta pelatihan harus sesuai dengan tujuan pelatihan 

sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan  

b. Sesuai komponen peserta  

Materi yang diberikan dalam progam pelatihan akan lebih efektif 

apabila sesuai dengan komponen peserta sehingga progam  

pelatihan tersebut dapat menambah kemampuan peserta. 

c. Penetapan sasaran 

Materi yang diberikan kepada peserta harus tepat sasaran 

sehingga mampu mendorong peserta pelatihan untuk 

mengaplikasikan materi yang telah disampaikan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

4) Metode 

a. Pensosialisaisan tujuan  

Metode penyampaikan sesuai dengan materi yang hendak 

disampaikan sehingga diharapkan peserta pelatihan dapat 

menangkap maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan 

oleh instruktur. 

b. Memiliki sasaran yang jelas 

Agar lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan 

sumber daya manusia yang efektif apabila memiliki sasaran 

yang jelas yaitu memperlibatkan pemahaman terhadap 

kebutuhan peserta pelatihan. 
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5) Tujuan 

a. Meningkatkan keterampilan 

Hasil yang diharapka dari pelatihan yang diselenggarakan 

yaitu dapat meningkatkan keterampilan / skill, pengetahuan 

dan tingkah laku peserta. 

Dalam hal ini pelatihan memiliki berbagai manfaat karir jangka 

panjang bagi seorang pegawai, karena dengan mengikuti pelatihan maka 

kemepuan yang dimiliki oleh seorang pegawai akan lebih terasah yang 

meningkat. Progam-progam pelatihan tidak hanya penting bagi individu, 

tetapi juga organisasi dan hubungan manusiawi dalam kerja kelompok.
10

 

Pelatihan kerja juga memberi, memperoleh meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos 

kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan 

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

b. Pelatihan Sumber Daya Insani Dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam dapat dilihat pada kisah Rosulullah SAW 

dalam membina sahabat-sahabat beliau hingga memiliki sikap yang sangat 

luar biasa. Pembinaan Rosulullah SAW terhadap para sahabat beliau 

dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya :
11

 

                                                             
10

 Ahmad Aulia, “Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani 

Terhadap Peningkatan Etos Kerja Pegawai Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai" (Universitas 

Islam  Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011), h. 21. 
11

 DR. K.H. Diddin Hafidhuddin, M. Sc, Hendri Tanjung, S. Si., M.M, Manajemen 

Syariah Dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 48. 
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1) Sesuai dengan surah ar-Ra’d : 11, Allah tidak akan pernah 

mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. 

Rosulullah SAW selalu menekankan bahwa perubahan harus 

berawal dari dalam diri sendiri tidak boleh berawal dari luar. 

Jika suatu perubahan berawal dari luar, maka kita akan sulit 

mengikuti perubahan. Akan tetapi, jika perubahan datangnya 

dari diri sendiri, apapun yang terjadi insya Allah akan dapat 

dihadapi. Hal itu yang ditekankan oleh Rosullah SAW. 

2) Rosulullah SAW dalam setiap kesempatan, baik yang diadakan 

secara berkala maupun pertemuan-pertemuan rutin, selalu 

menekankan tujuan yang dicapai. Para manajer hendaknya juga 

selalu menekankan tujuan yang hendak dicapai kepada para 

pegawainya. Penekanan itu dapat dilakukan secra berkala, 

mingguan atau bulanan, tergantung kebutuhan dan kemampuan 

perusahaan. Perlu diketahui bahwa pekerjaan yang baik tidak 

dilihat dari mekanistisnya, melainkan berdasarkan kualitas 

yang terus meningkat. 

3) Rosullulah SAW telah memberikan contoh bagaimana beliau 

selalu berusahameningkatkan keteladanan. Rosullulah secara 

rutin melakukan pembinaan  namun yang lebih penting adalah 

penciptaan suasana kerja yang dibangun oleh Rosullulah SAW. 

Ketika itu Rosullulah SAW telah membangun corporate 

culture dengan serius. Rosullulah SAW memberi contoh 
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mengenai budaya kerja, budaya penghargaan, budaya 

pengetahuan, dan lainnya, sehingga selalu ada peningkatan. 

Berikut adalah tiga model pembinaan Rosullulah SAW : 

 

 

  

 

2. Pengembangan 

a. Pengertian Pengembangan 

Selain pelatihan, pengembangan juga sangat berpengaruh besar 

dalam menigkatkan kinerja kayawan dalam sebuah perusahaan. 

Pengembangan karyawan merupakan pelaksanaan setiap aktivitas yang 

mengarah pada pembelajaran berkesinambungan dan pengembangan diri 

yang berkontribusi mewujudkan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Ini 

adalah proses pembelajaran yang berkesinambungan yang memperdalam 

pemahaman seseorang karyawan tentang nilai, minat, keterampilan, bakat, 

atribut personal, dan kekuatan komnpetensi yang dimilikinya. Kompetensi 

yang diperoleh melalui pengembangan karyawan biasanya dimaksudkan 

untuk diterapkan di masa depan.
12

 Menurut Simamora (2003:286) 

pengembangan adalah aktivitas pengembangan karier karyawan terhadap 

organisasi , penyedia landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara 

efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. 

Seperti yang difirmankan Allah dalam QS Al-Mukminun [23]: 3:  

                                                             
12

 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alvabeta, 2010), h. 155. 

Membina 

dari dalam 
Keteladanan Penekanan 

pada tujuan 
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ََ َواَلَذيَنََهَمََعَنَالَلَغَوَمََ َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ ََ َعَرَضونَََ  َ  َ  َ  َ  

 

Artinya :  

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) 

yang tiada berguna.” 

 

Ayat diatas bermakna bahwa seorang muslim harus produktif 

dalam segala hal. Produktif dalam berbicara dan bekerja. Dalam sebuah 

hadist riwayat Thabrani juga menjelaskan tentang profesionalisme, yang 

memiliki arti “Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang 

melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukannya dengan itqan/ sempurna 

(profesional)”. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan 

karyawan memiliki indikator produktif dan profesional. 

Pada dasarnya tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat 

organisasi. Selain itu pengembangan sumber daya manusia juga memiliki 

tujuan mencegah keusangan keterampilan pada semua tingkat organisasi, 

karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

organisasi yang berubah pada rentang waktu tertentu, keterampilan yang 

dimiliki karyawan sering menjadi usang dan tidak bisa digunakan lagi.
13

 

Dalam hal ini pengembangan karyawan diutamakan untuk 

karyawan lama dalam rangka menyegarkan kembali dan meningkatkan 

kemampuannya, disamping itu pengembangan karyawan dilakukan untuk 

meningkatkan karier dan penentu kompetensi yang bersangkutan dengan 

                                                             
13

 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alvabeta, 2010), h. 156. 
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pegawai. Dengan adanya pengembangan, dapat memperbaiki pekerjaan 

yang dilakukan masa depan ataupun sekarang dengan menambah ilmu dan 

memperbaiki sikap serta menambah kecekatan dalam bekerja. Aktivitas-

aktivitas pengembangan dapat meningkatkan kinerja dalam pekerjaan 

seseorang.
14

 Menurut Mangkunegara, indikator pengembangan adalah 

sebagai berikut :
15

 

1) Metode pelatihan 

Beberapa metode pelatihan juga dapat digunakan pula untuk 

metode pengembangan. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai 

adalah manajer dan semua manajer adalah pegawai. Beberapa 

metode pelatihan yang sering digunakan dalam progam 

pengembangan antara lain simulasi dan konferensi 

2) Understudies 

Adalah dipersiapkannya peserta untuk melaksanakan pekerjaan 

atau mengisi posisi jabatan tertentu. Pada masa yang akan 

datang peserta pengembanagn akan menerima tugas dan 

tanggung jawab terhadap posisi jabatannya. Teknik 

pengembangan understudies hampir serupa dengan teknik on 

the job. Belajar dengan berbuat ditekankan melalui kebiasaan. 

Dalam understudies, peserta diberikan beberapa latar belakang 

masalah dan pengalaman-pengalaman tentang suatu kejadian, 
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 Jackson, Schuler, Werner. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Jagakarsa, Jakarta 

Selatan: Salemba Empat, 2011), h. 11. 
15

 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 57. 
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kemudian mereka harus menelitinya dana membuat 

rekomendasi secara tertulis tentang masalah yang berhubungan 

dengan tugas-tugas unit kerja 

3) Job Rotasi  

Yakni melibatkan perpindahaan peserta dari suatu pekerjaan 

kepekerjaan lain. Terkadang dari suatu penempatan kepada 

penempatan lainnya direncanakan atas dasar tujuan belajar. 

Kemajuan berencana tidak mengubah keseimbangan status dan 

gaji, tetapi menempatkan kembali dengan asumsi memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang lebih baik. Sering job rotasi 

dilakukan dalam waktu 3 bulan sampai 2 tahun. Peserta-peserta 

diberi tugas dan tanggung jawab atas bagian yang dirotasikan. 

Kegiatan mereka selalu dimonitor dan diawasi selanjutnya 

dievaluasi. Job rotasi memiliki beberaspa keuntungan 

diantaranya adalah peserta mendapatkan gambaran yang luas 

mengenai berbagai macam jenis pekerjaan, mengembangakan 

kerjasama dengan sesama pegawai, menentukan jenis pekerjaan 

yang sangat diminati oleh pegawai, mempermudah dalam 

penyesuaian diri ditempat kerja, serta sebagai penentuan 

pertimbangan mengenai penempatan kerja yan sesuai dengan 

potensi yang dimiliki pegawai.  

 

 



24 
 

4) Coaching – Counseling 

Coaching adalah sebuah prosedur pengajaran pengetahuan dan 

keterampilan-keterampialan kepada pegawai bawahan. Peranan 

job coach adalah memberikan bimbingan kepda pegawai 

bawahan dalam menerima suatu pekerjaan sedangkan 

penyuluhan (Counseling) merpakan pemberian bantuan kepada 

pegawai agar dapat menerima, memahami dan merealisasikan 

diri sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara 

optimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan 

penyuluhan diharapka aspirasi pegawai dapat berkembang 

dengan baik dan pegawai mampu mencapai kepuasan kerja. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

teknis sumber daya manusia, sedangkan pengembangan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan 

keputusan, dan memperluas human relition. Pelatihan dan pengembangan 

bagi karyawan sangatlah penting untuk diterapkan dalam suatu 

perusahaan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan akan 

dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terutama untuk menghadapi 

perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan teknologi, perubahan 

metode kerja, menuntut pula perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan 

dan pengetahuan. Meskipun keduanya ada perbedaan-perbedaan, namun 

perlu dsisadari bersama bahwa baik “training” (pelatihan) maupun 
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“development” (pengembangan), kedua-duanya menekan peningkatan 

keterampilan ataupun kemampuan dalam “human relations”.
16

 

3. Tujuan Pelatihan  

Semua pegawai sangat memerlukan pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas kerja mereka dan menghilangkan cara kerja yang kurang baik. 

Dengan melakukan pelatihan dan mempelajari keterampilan-keterampilan 

baru yang diselenggarakan maka para pegawai akan mampu meningkatkan 

kualitas kerja mereka. Menurut Simamora tujuan utama pelatihan 

diantaranya :
17

 

1) Memperbaiki kinerja. 

2) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan 

kemajuan teknologi. 

3) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi 

kompeten dalam pekerjaan. 

4) Membantu memecahkan permasalah operasional. 

5) Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 

6) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

7) Memenuhan kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 
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 Martoyo, Susilo. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 2007), h. 60. 
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 Denny Trismoko, Mukzam, Gunawan, “Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Penelitian Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri)”, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No.1( Juli, 2014), 3. 
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4. Tujuan Pengembangan 

Sedangkan menurut priansa tujuan dari pengembangan SDM itu 

sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :
18

 

1) Meningkatkan produktivitas kerja. 

2) Meningkatkan efisiensi organisasi. 

3) Meningkatkan efektivitas organisasi. 

4) Mencegah kerusakan fasilitas organisasi. 

5) Mengurangi kecelakaan kerja. 

6) Meningkatkan pelayanan internal 

7) Meningkatkan moral karyawan 

8) Membuka kesempatan dalam pengembangan karir. 

9) Mengembangkan leadership skill dalam diri karyawan. 

10) Suksesi kepemimpinan. 

11) Meningkatkan kompensasi yang akan diterima karyawan 

terlatih. 

5. Manfaat Pelatihan  

Menurut Mangkuprawira manfaat dari pelatihan itu sendiri 

diantaranya adalah :
19

 

1) Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan. 

2) Memperbaiki moral pekerja. 

3) Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. 
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 Donni Junni Priansa. 2014. Perencanaan dan Pengembangan SDM, Bandung: 

Alfabeta. 
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 Mangkuprawira, T. B. Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. 
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4) Membantu pengembangan perusahaan 

5) Membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, 

motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik dan aspek-aspek 

lainnya yang menampilkan pekerja dan manajer yang sukses. 

6. Manfaat Pengembangan 

Selain manfaat pelatihan, menurut John H. Proctor dan William M. 

Thorton dalam Manullang manfaat dari pengembangan karyawan 

diantaranya adalah :
20

 

1) Menaikkan rasa puas pegawai 

2) Pengurangan pemborosan 

3) Mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai 

4) Memperbaiki metode dan sistem kerja 

5) Menaikkan tingkat penghasilan 

6) Mengurangi biaya-biaya lembur 

7) Mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin 

8) Mengurangi keluhan pegawai-pegawai 

9) Mengurangi kecelakaan-kecelakaan 

10) Memperbaiki komunikasi 

11) Meningkatkan pengetahuan serba guna pegawai 

12) Memperbaiki moral pegawai 

13) Menimbulkan kerja sama yang baik 
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 Martoyo, Susilo. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, h. 64. 



28 
 

7. Manajemen Sumber Daya Insani  

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Insani 

Pelatihan dan pengembangan bagi pegawai merupakan salah satu 

fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya 

manusia telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Tetapi 

hal penting yang muncul dalam hampir semua definisi adalah, bahwa 

organisasi atau perusahaan yang efektif harus mampu menemukan, 

mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan manusia untuk 

mencapai hasil yang dicita-citakan.
21

 Menurut Flippo Manajemen Personalia 

adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

integrasi, pemeliharaan, dan pem utusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan 

individu, organisasi dan masyarakat dapat dicapai.
22

 

Sedangkan Mondy dan Noe mendifinisikan manajemen 

sumber daya manusia (human resource manajement) sebagai 

pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Sedangkan M. Manullang beranggapan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah seni dan ilmu memperoleh dan 

memajukan serta memanfaatkan tenaga kerja sehingga tujuan 

organisasi dapat direalisasi secara daya guna sekaligus adanya 

kegairahan bekerja dari para pekerja.
23
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Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

diatas, maka dapat didefinisikan bahwa sumber daya manusia adalah 

sebuah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia melalui kegiatan 

atau tahapan berupa perencanaan job analysis perencaaan tenaga 

kerja, rekruitmen, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, 

penilaian prestasi kerja, hingga pemberian kompensasi yang semua itu 

dilakukan supaya tujuan-tujuan suatu organisasi atau perusahaan dapat 

tercapai dengan hasil yang baik. 

a. Fungsi Manajemen Sumber Daya Insani 

Dalam Manajemen sumber daya insani terdapat sejumlah 

fungsi manajemen dan fungsi operasional. Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing fungsi sumber daya insani : 

1) Fungsi Manajemen, terdiri dari :
24

 

a) Perencanaan  

Berarti menentukan terlebih dahulu progam sumber 

daya manusia yang akan dilaksanakan. 

b) Pengorganisasian 

Manager sumber daya manusia haruslah membentuk 

organisasi dengan merancang susunan dari berbagai 

hubungan antar jabatan. 
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 Hasibuan, Melayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 
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c) Pengarahan 

Fungsi ini berarti mengusahakan agar karyawan 

bekerja sama secara efektif. 

d) Pengawasan 

Yaitu mengamati dan membandingkan pelaksanaan 

dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi 

penyimpangan. 

1) Fungsi Operasional, terdiri dari :
25

 

a) Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan SDM adalah proses yang sistemastis 

mengkaji kebutuhan SDM untuk menjamin tersedianya 

tenaga kerja dalam jumlah dan mutu, atau kompetensi yang 

sesuai pada saat dibutuhkan. 

b) Rekruitmen dan Seleksi  

Rekruitmen atau penarikan adalah proses menarik 

perhatian sejumlah calon karyawan potensial dan 

mendorong mereka agar melamar pekerjaan pada sebuah 

organisasi. Hasil proses rekruitmen adalah sekumpulan 

orang yang memenuhi syarat. Seleksi adalah proses 

identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekumpulan 

pelamar yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan 

dan dengan organisasi. Hasil proses seleksi adalah para 
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 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alvabeta, 2010), h. 10. 
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calon karyawan yang paling memenuhi syarat diantara para 

pelamar. 

c) Kompensasi  

Kompensasi atau balas jasa disefinisikan sebagai 

semua imbalan yang diterima oleh seseorang sebagai 

balasan atas kontribusinya terhadap organisasi. 

d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Yakni meliputi upaya untuk melindungi para 

pekerja dari cidera akibat kecelakaan kerja. Kesehatan kerja 

adalah terbebasnya para pekerja dari penyakit dan 

terwujudnya keejahteraan fisik dan mental pekerja. 

e) Hubungan Industrial 

Adalah sebuah sistem hubungan yang terbentuk 

antara para pelaku dalam proses preoduksi barang atau jasa 

yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. 

f) Penelitian SDM 

Merupakan studi sistematis tentang SDM sebuah 

perusahaan dengan maksud memaksimalkan pencapaian 

tujuan individu dan tujuan organisasi. 
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b. Tujuan Manajemen Sumber Daya Insani 

Tujuan – tujua manajemen sumber daya insani diantaranya yaitu :
26

 

1) Tujuan Organisasional 

Dithujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian 

efektifitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber 

daya manusia diciptakan untuk membantu para manager, namun demikian 

para manager tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. 

Departemen sumber daya manusia membantu para manager dalam 

menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. 

2) Tujuan Fungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia 

menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia 

memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. 

3) Tujuan Sosial 

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-

kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan 

organisasi bagi sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat 

menyebabkan hambatan-hambatan. 
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4) Tujuan Personal 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, 

minimal tujuan-tujuan yang dapt mempertinggi kontribusi individual 

terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan 

jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau 

dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan 

kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan 

organisasi atau perusahaan. 

c. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah 

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai 

keimanan dan ketauhidan. Jika perilaku orang yang terlibat dalam sebuah 

kegiatan yang dilandasi dengan tauhid, maka diharapkan perilakunya akan 

terkendali dan tidak akan terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha tinggi, yaitu 

Allah SWT, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baikmaupun 

buruk.
27

 Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Az-Zalzalah ayat 7-8 : 

َراَيَ َرهََ ََ َفَمَنَيَ َعَمَلََمثَ َقاَلََذرََةََخي َ  َ  َََ  ََ  ََ  َ َ َ َ  َ َ  َ َ َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َََ  َ  َ ََ َوَمَنَيَ َعَمَلََمثَ َقاَلََذرََةََشَراَيَ َرهََ (7) َ   َ  َََ  ََ  َ َ َ َ  َ َ  َ َ َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ(8)  

Artinya : 

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula”.
28
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Dalam sebuah organisasi seperti perbankan misalnya salah 

satu pengelolaan yang paling penting adalah pengelolaan sumber daya 

insani. Hal ini dikarenakan sumber daya insani mampu menjadi tulang 

punggung dalam menjalankan roda operasional suatu bank.
29

 

Setiap manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan 

pelaksana ajaran sehingga ia di tempatkan pada kedudukan yang 

mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah telah memberikan akal 

dan perasaan yang mampu memungkinkannya untuk menerima, 

melatih serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

Dalam islam telah dijelaskan pula bahwa sumber daya manusia 

memiliki aturan kehidupan yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Sunnah Rosul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan 

melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal dengan hukum lima, yaitu 

; wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.  

Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam islam ialah 

manusia yang mampu mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai 

khalifah dengan ajaran islam yang ada di dalam Al-Qur’an atau 

sunnah rosul. Kualitas Sumber Daya Manusia tidak hanya dilihat dari 

penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga 

pengembangan nilai-nilai rohani spiritual, yang berupa iman dan 

taqwa. Apabila sumber daya manusia memiliki dasar-dasar 

keragamaan yang baik dan sesuai ajaran islam, maka seseorang 
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tersebut akan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan 

dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.  

Sumber daya insani konsen terhadap pengaturan aktivitas dan 

hubungan terhadap antar karyawan. Mereka diharapkan mampu 

menunjukan kinerja yang optimal. Kegiatan manajemen sumber daya 

insani adalah seputar penentuan aktivitas karyawan, seleksi calon 

karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan serta semua 

aktivitas lain terikat dengan awal masuk karyawan hingga masa 

pensiun.
30

 Dalam usaha pencapian tujuan perusahaan, 

permasalahannya yang dihadapi manajemen bukan hanya terletak 

pada bahan mentah, alat-alat bekerja, mesin-mesin produksi, uang dan 

lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya 

manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. 

Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai 

faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan 

masukan (input) yang diolah perusahaan dan menghasilkan keluaran 

(output). Karyawan yang belum mempunyai keterampilan dan 

keahlian, dilatih (diolah) sehingga menjadi karyawan yang terampil 

dan ahli. Apabila ia diolah lebih lanjut dan diberikan pengalaman dan 

motivasi dia akan menjadi karyawan yang matang.
31

 Pengolahan 
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sumber daya manusia tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai islami 

yang pada akhirnya dapat disebut dengan manajemen sumber daya 

manusia islami. 

Manajemen sumber daya islami yang baik ialah manajemen 

yang memahami semua kegiatan sumber daya insaninya, serta selalu 

membimbing dan mengelola sumber daya insaninya sesuai dengan 

ajaran-ajaran islam. Selain itu, sumber daya manusia islami harus 

memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan mampu 

menggukan ilmunya secara baik dan bijak. Serta mapu mematuhi 

aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun hukum 

agama. 

Segala sesuatu apabila dilakukan dengan terorganisasi, 

terstrukrur, dan terencana dengan baik maka hasil yang diperoleh akan 

lebih memuaskan dan tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Selain itu, semua kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan mematuhi aturan yang berlaku akan 

terasa lebih ringan, karena kita merasa lebih aman dan terhindar dari 

keraguan-keraguan yang dapat memberikan hasil yang tidak optimal 

dan tidak bermanfaat dalam pekerjaan yang kita lakukan. 

8. Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
32

 

Kinerja atau performance merujuk pada penampilan kerja, juga prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja. Menurut Smith 

dalam Sedarmayanti menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah 

“output drive from processes, human or orherwiss”. Jadi dapat dikatakan 

bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Kinerja 

mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerjaan telah dicapai. 

Kinerja manusia merupakan fungsi dan tingkat kemampuan, sikap dan derajat 

motivasinya. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyeesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu, kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang, sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan.
33
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Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dijelaskan 

menurut Mangkunegara faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

adalah:
34

 

1) Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the 

right job). 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupkan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja) .Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara 

psikologis (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang 

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama 
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dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan 

menciptakan situasi kerja. 

Sikap mental yang siap secara psikofisik terbentuk karena pegawai 

mempunyai modal dan kreatif. Modal merupakan singkatan dari 

mengelola otak dengan aktif dan lincah, sedangkan kreatif singkatan dari 

keinginan maju, rasa ingin tahu tinggi, Energik, analisis sistematik, 

terbuka dari kekurangan, inisiatif tinggi dan pikiran luas. Dengan 

demikian, pegawai tersebut mampu mengelola otak dengan aktif dan 

lincah, memiliki keinginan maju, rasa ingin tahu tinggi, energik, analisis 

sistematik, terbuka untuk menerima pendapat, inisiatif tinggi dan pikiran 

luas terarah. Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah 

sebagai berikut:
35

 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3) Memiliki tujuan yang realistis. 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya. 

5) Memanfaatkan Umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukan. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 
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Menurut Faustino Cardoso terdapat beberapa hal yang menjadi 

indikator pada kinerja, yaitu: 
36

 

1) Quantity Of Work (kuantitas pekerjaan), merupakan frekuensi 

pekerjaan yang telah dikerjakan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

2) Quality Of Work, (kualitas pekerjaan), merupakan kualitas hasil 

pekerjaan  yang tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

3) Cooperation (kerjasama), Kerjasama antar karyawan dalam 

departemen ataupun dengan departemen lain. 

4) Creativeness (kreativitas), merupakan keaslian gagasan-gagasan yang 

dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan masalsah-

masalsah yang timbul dalam pekerjaan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 
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Untuk lebih jelasnya dan fokus variabel penelitian ini maka  

variabel penelitian sebagai berikut :  

`  Pelatihan dan pengembangan merupakanprogam yang dimiliki oleh 

suatu perusahan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Dari skema 

diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 

pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja sumber daya insani di BSM. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, perumusan masalah 

serta penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis yang merupakan 

kesimpulan sementara bagaimana pengaruh dua variabel bebas terhadap 

satu variabel terikat, berikut adalah penulisan hipotesis dalam penelitian 

ini : 

H1 = Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Sumber Daya Insani pada 

Bank Syariah Mandiri Cabang Soekarno Hatta Malang 

H2 = Pengembangan berpengaruh terhadap Kinerja Sumber Daya Insani 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Soekarno Hatta Malang 

 

 

 

 


