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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran dalam 

mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

pentingnya peran manusia dalam kompetisi dalam jangka pendek ataupun 

jangka panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi harus memiliki nilai 

lebih dibandingkan dari organisasi lainnya. Organisasi yang berhasil dalam 

mempengaruhi pasar jika bisa menarik perhatian atas kelebihan yang dimiliki 

dalam berbagai hal dibandingkan dengan organisasi lainnya  memiliki daya 

saing. Pengelola organisasi harus memiliki kemampuan untuk memadukan 

pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh anggotanya dengan sumber 

daya organisasi lainnya. Mereka membutuhkan waktu lama untuk 

mempelajari bagaimana memadukan sumber daya manusia dengan 

perkembangan bisnis yang sedanggberjalan..
1

Saat ini dalam era globalisasi sebuah perusahaan dituntut harus bisa 

bersaing dengan perusahaan lainnya supaya perusahaan tersebut tetap bisa 

bertahan dan berkembang dalam era globalisasi. Tak jarang seorang manager 

menuntut para karyawannya mampu bekerja kerja keras, berinovatif, dan 

meningkatkan skill yang ada pada setiap individu karyawan. Karena dengan 

adanya karyawan yang memiliki skill bagus dan berinovatif bisa 

menguntungkan perusahaan.  
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Dalam rangka meningkatkan ketrampilan karyawan, organisasi dapat 

menyelenggarakan pelatihan sendiri atau mengirimkan karyawan untuk 

berlatih di lembaga-lembaga pelatihan pada bidang-bidang keterampilan 

tertentu. Lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang besar, biasanya 

memiliki divisi atau departemen yang mengelola pelatihan bagi karyawan 

internal, bahkan kadang-kadang juga melatih karyawan eksternal. Institusi 

pemerintah, milter, dan polisi, sepanjang kebutuhan untuk memenuhi 

keterampilan yang diperlukan itu masih dapat dipenuhi secara internal, 

mereka akan menyelenggarakan pelatihan sendiri, tetapi apabila internal tidak 

mampu memenuhinya, maka karyawan atau anggota dikirim untuk mengikuti 

pelatihan pada lembaga pelatihan yang dikelola oleh pihak eksternal didalam 

atau diluar negeri. Pelatihan dilaksanakan oleh perusahaan bukan hanya 

karena semata-mata saja tetapi juga memiliki tujuan tersendiri, yang 

diantaranya yaitu untuk melatih pegawai baru yang belum bisa melakukan 

pekerjaan yang benar agar bisa melakukan pekerjaan dengan benar, melatih 

ketrampilan karyawan untuk dapat menggunakan teknologi dan menghindari 

keusangan pegawai, meningkatkan dan mengembangkan skill serta 

produktivitas karyawan, selain itu juga menyesuaikan peraturan yang ada. 

Selain itu dalam perspektif islam, Islam juga menganjurkan bagi umatnya 

bekerja serta Islam melarang untuk bermalas-malasan.  

Pelatihan dan pengembangan kerja dapat di asumsikan sangat penting 

bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih baik terhadap pekerjaan yang diterima. 

Hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan untuk memajukan 

karyawannya tidak hanya skill, pengetahuan, sikap, kecakapan namun bekerja 
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harus memiliki rasa tauhid atas bekerjanya tidak hanya mementingkan 

duniawinya. selain itu setiap karyawan juga harus memiliki etos kerja islam 

agar dapat menunjang skill individu yang bisa menguntungkan juga untuk 

perusahaan. 

PT. Bank BRI Syariah atau biasa dikenal dengan BRIS adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang ada di Indonesia. 

BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga bank syariah terbesar dan 

terkemuka di  Indonesia, tak heran ada banyak orang yang ingin bekerja dan 

berkarir disana. Di BRI Syariah juga melaksanakan pelatihan kerja (training) 

untuk karyawannya guna untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawannya. Tetapi, dalam melaksanakan pelatihannya hanya dilakukan 

waktu tertentu saja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, tidak 

dilakukan rutinan setiap bulan. Terkadang dilakukan beberapa bulan sekali. 

Dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri semua 

karyawan mampu melaksanakan tugas dan bekerja keras dan optimal sesuai 

dengan perintah pimpinan, selain itu juga selalu bekerja dengan tepat waktu. 

Kantor pusat Bank BRI Syariah terletak di Jl. Abdul Muis No.2-4. Bank 

BRI Syariah memiliki 765 kantor layanan diseluruh Indonesia. 

Tabel 1.1 

 Jumlah Karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Kediri 

Jenis Kelamin  Jumlah 

Karyawan 

Persentase 

Laki-laki 40 Karyawan 80% 

Perempuan  10 Karyawan 20% 

Total 50 Karyawan 100 % 

Sumber : BRI Syariah KC Kediri 

Data diatas menunjukan jumlah seluruh karyawan bank BRI Syariah 

kantor cabang kediri. Yang mana jumlah karyawan kebanyakan adalah laki-laki 
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yang berjumlahkan 40 Karyawan sedangkan sisanya yaitu 10 karyawan adalah 

perempuan. Meskipun demikian Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Kediri tetap eksistensi di kalangan masyarakat. Selain itu, Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri selalu berupaya meningkatkan kualitas 

perusahaan maupun pada skill karyawan. Dibuktikan dengan adanya pelatihan 

kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan sesuai dengan kedudukan atau 

tanggung jawab kerja yang diberikan baik dari tim operasional maupun 

pembiayaan pada masing-masing terdapat pelatihan tersendiri yang 

diselenggarakan oleh perusahaan. Dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor 

Cabang Kediri sebelum memulai kegiatan bekerja seluruh anggota karyawan 

melakukan kegiatan mengaji bersama dan melakukan kajian islam setiap hari 

jumat. 

Dengan luasnya jaringan kerja bank BRI Syariah tentu saja 

peningkatan produktifitas kinerja karyawan dalam suatu perusahaan 

diperlukan agar tetap eksis di tengah persaingan yang ketat. 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut, maka penulis mengangkat 

judul : “Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas 

Kerja Karyawan PT. Bank BRI Syariah KC Kediri dengan menggunakan 

Etos Kerja Islam sebagai Variabel Moderating” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Kediri? 



5 
 

2. Apakah pelatihan kerja dan etos kerja islam berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank BRI Syariah KC 

Kediri? 

3. Apakah etos kerja islam memoderasi pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank BRI Syariah KC Kediri? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Batasan penelitian ini meneliti apakah pelatihan (X1) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Bank BRI Syariah KC Kediri. 

2. Batasan penelitian ini hanya untuk mengetahui apakah varibel X2 dapat 

dikatakan sebagai penguat atau pelemah dalam hubungan antara X1 dengan Y. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Kantor Cabang Kediri. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan kerja dan etos kerja islam 

terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. 

3. Menguji dan menganalisis etos kerja islam dalam memoderasi pelatihan 

kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian secara teoritik 

maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan pengaruh pelatihan kerja terhadap peningkatan 

produktifitas kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak praktis 

bagi regulator, dan fasilitator. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

sebagai bahan masukan untuk manajemen BRI Syariah KC Kediri dalam 

meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pelatihan yang diberikan 

guna mencapai kinerja karyawan yang lebih baik dan pencapaian tujuan 

perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian 

sebagaimana yang telah dijelaskan berikut ini : 

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas landasan teori mengenai pengaruh 

pelatihan kerja terhadap produktifitas kinerja. Selain itu juga 

dibahas penelitian terdahulu terkait pelatihan kerja. 

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan Teknik pengumpulan sampel, definisi 

operasional variable, Teknik pengumpulan data serta Teknik 

analisis data. 
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BAB IV Pembahasan, menjelaskan hasil dari pembahasann mengenai analisis 

terhadap data dan beberapa pengujian yang dilakukan.  

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini penulis mencoba 

membuat kesimpulan akhir atas apa yang telah di uraikan dan 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


