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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi 

berbagai kendala. Salah satunya sumber daya manusia yang kompeten dan 

profesional yang masih terbatas dan akan menghambat kemajuan perbankan 

Syariah Nasional. Keterbatasan pada sumber daya manusia ini akan 

mempengaruhi besarnya resiko perbankan Syariah dalam operasionalnya. 

Ketidakmampuan sumber daya manusia dikhawatirkan akan menekan bukan 

hanya risiko operasional bank, tetapi juga resiko reputasi yang secara khas 

dimiliki oleh perbankan Syariah. Seperti diketahui resiko reputasi bukan hanya 

akan mempengaruhi bank secara individu, tetapi juga akan mempengaruhi 

industri perbankan Syariah. Tidak seperti perbankan konvensional, perbankan 

Syariah juga memiliki tanggung jawab moral yang relatif lebih besar, ketika 

perbankan Syariah memang secara alami memiliki kewajiban memerhatikan 

manfaat (mashlahat) yang dapat diberikan kepada seluruh masyarakat (umat).
1
 

BNI Syariah ialah salah satu industri perbankan syariah yang terkemuka 

berbasis syariah banking system, BNI Syariah kini mampu  bersaing secara 

kompetitif dengan perbankan syariah yang terlebih dahulu berdiri. 

Perkembangannya Bank BNI Syariah khususnya di kota Palangka Raya 

mengalami perkembangan yang cukup baik namun tidak dipungkiri lagi bahwa 
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ada beberapa kendala yang dialami setiap perbankan syariah itupun terjadi 

dengan BNI Syariah Cabang Palangka Raya yaitu keterbatasannya sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Sedangkan sumber daya 

manusia memiliki peranan penting dalam bagian sebuah organisasi. 

Menurut M.T.E Hariandja dalam buku Akhmad Subekhi dan Mohammad 

Jauhar, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain selain modal. Oleh karena 

itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan 

yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
2
 Gambaran sumber 

daya manusia yang dimiliki BNI Syariah Cabang Palangka Raya pada bidang 

marketing. 

Tabel 1.1 

Sumber Daya Manusia Di Bidang Marketing 

No. Nama Posisi Pendidikan Terakhir 

1.  Dwi Haryanto Penyelia Konsumtif S1 Ekonomi 

2.  Ichwannul Malik 
Sales Marketing 

(pembiayaan) 
S1 Komputer 

3.  M. Sirojudin Abas 
Sales Marketing 

(pembiayaan) 
S1 AHS 

4.  
Anggray Kusnariaso 

Wiradian 

Penyelia Produktif (modal 

usaha) 
S1 Teknik 

5.  Denny Rahmat Analis Pembiayaan 
S1 Ekonomi 

Akuntansi  

6.  Heri Setiawan Sales Marketing (dana) S1 Biologi 

7.  Agustina Ravika Sari Sales Marketing (dana) S1 Bahasa Inggris 

Sumber: Data Observasi Awal penelitian di BNI Syariah Cabang Palangka Raya 
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BNI Syariah wajib dan harus memiliki manajemen sumber daya 

manusia yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia 

yang tinggi. Salah satunya dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia 

adalah mengembangkan kinerja berbasis kompetensi karena hubungan antara 

kompetensi dan kinerja sangat erat sekali hal ini tampak dari hubungan 

keduanya mempunyai sebab dan akibat.  

Menurut Spencer dalam buku Moeheriono, hubungan antara kompetensi 

karyawan dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya 

ada dan kuat akuratnya, bahkan mereka (karyawan) apabila ingin 

meningkatkan kinerjanya seharusnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

tugas pekerjaannya (the right man on the right job).
3
 

Ketika BNI Syariah menggunakan sistem kompetensi, maka sumber 

daya manusia tidak hanya dapat dilihat dari sebagai manusia dengan kelebihan 

dan keunikannya yang perlu dikembangkan saja, melainkan manusia harus 

dilihat sebagai asset yang sangat berharga. Bagi perusahaan sendiri juga dapat 

merasakan manfaatnya dari  kinerja berbasis kompetensi sebagai parameter 

pemberian reward dan punishment kepada karyawannya dan serta untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan saat ini dapat melaksanakan visi dan 

misinya. 

Kompetensi sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja karyawan BNI 

Syariah itu sendiri, jika tidak adanya tolak ukur seperti  kompetensi terhadap 

kinerja sumber daya manusia (karyawan) maka target perusahaan yang 
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diinginkan tidak akan tercapai. Jika kompetensi seorang karyawan sangat 

rendah maka kinerja yang dihasilkan menurun dan sebaliknya jika kompetensi 

seorang karyawan sangat tinggi maka kinerja yang dihasilkan meningkat atau 

lebih. Kinerja sumber daya manusia (karyawan) sangat menentukan tingkat 

produktivitas perusahaan itu sendiri dalam pendapatan yang dihasilkan. 

Hasil dari kinerja karyawan adalah produktivitas, karyawan yang 

produktif adalah karyawan yang memiliki produktifitas kerja tinggi. 

Produktivitas tidak saja diukur dari kuantitas (jumlah) hasil yang dicapai 

seseorang tapi juga oleh mutu (kualitas) pekerjaan yang semakin baik. Makin 

baik mutu pekerjaannya, maka makin tinggi produktivitas kerjanya.
4
 Marketing 

sebagai salah satu bidang di dalam Bank BNI Syariah yang memiliki peran 

penting guna untuk memasarkan produk-produk perbankan dan menaikan 

minat masyarakat menggunakan produk perbankan tersebut.  

Jadi produktivitas marketing adalah hasil kinerja karyawan dalam 

memasarkan dan menjual produk sehingga meningkatkan jumlah simpanan dan 

mampu mempertahankan loyalitas nasabah melalui peningkatan layanan, 

dengan begitu tingkat pendapatan laba pada bank dapat meningkat setiap 

periodenya. 

Dari observasi awal pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya, yang 

berada di Jl. Ahmad Yani Palangka Raya, Bank tersebut telah memiliki sumber 

daya manusia terampil dan ahli dalam melaksanakan tugas. Tetapi secara 

umum masih banyak kendala - kendala yang terjadi dalam hal produktivitas 
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marketing, yaitu dalam kinerja karyawan marketing pada tahun 2013 untuk 

pencapaian target dana yang diinginkan tidak tercapai, sehingga 

mengakibatkan tujuan perusahaaan tidak tercapai dan mutasi jabatan pada 

karyawan. Hal ini bisa di sebabkan berbagai faktor seperti, sumber daya 

manusia yang kurang memahami tugas kerjanya, dan bisa pula dikarenakan 

manajemen yang kurang baik dalam pengelolaan kinerja sumber daya 

manusia.
5
 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang bagaimana pengaruh dari kinerja berbasis kompetensi 

terhadap produktivitas karyawan dalam meningkatkan kinerja guna pencapaian 

visi dan misi BNI Syariah Cabang Palangkaraya dengan judul: “PENGARUH 

KINERJA KARYAWAN BERBASIS KOMPETENSI TERHADAP 

PRODUKTIVITAS MARKETING BNI SYARIAH CABANG 

PALANGKA RAYA” 

B. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh kinerja karyawan berbasis kompetensi terhadap 

produktivitas marketing Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh dari kinerja karyawan berbasis kompetensi 

terhadap produktivitas marketing BNI Syariah Cabang Palangka Raya. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pengaruh 

kinerja karyawan berbasis kompetensi terhadap produktivitas marketing 

BNI Syariah Cabang Palangka Raya 

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada lembaga terkait tentang pengaruh 

kinerja karyawan berbasis kompetensi terhadap produktivitas marketing 

BNI Syariah Cabang Palangka Raya. 

3. Sebagai bahan masukkan dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen 

kinerja sumber daya manusia terutama bagi BNI Syariah Cabang Palangka 

Raya. 

4. Sebagai bahan bacaan untuk menambah khazanah intelektual perpustakaan 

IAIN Palangka Raya  

5. Sebagai kajian ilmiah guna penelitian lebih lanjut. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

2. BAB II Kajian Pustaka, yang terdiri dari : Penelitian Sebelumnya, Deskripsi 

Teoritik, Kerangka Pikir dan Hipotesis. 

3. BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari : Waktu dan Tempat 

Penelitian, Pendekatan Penelitian, populasi dan Sampel, teknik 

Pengumpualan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data,. 
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4. BAB IV Penyajian Data, di dalam bab ini berisikan tentang gambaran 

umum mengenai BNI Syariah Cabang Palangka Raya yang berkaitan 

dengan Profil, Visi dan Misi, Keadaan Staf BNI Syariah Cabang Palangka 

Raya, Hasil Analisis Uji Data, Hasil Analisis Data Penelitian, dan 

pembahasan dari hasil penelitian tentang pengaruh kinerja berbasis 

kompetensi terhadap produktivitas marketing BNI Syariah Cabang Palangka 

Raya.  

6. BAB V Penutup, di dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari 

peneliti. 

 


