
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis perbankan dalam kurun satu dekade ini 

cenderung sensitif oleh isu-isu faktor makroekonomi maupun mikroekonomi dan 

perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi 

menimbulkan persaingan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan, khususnya 

perbankan. Faktor sumberdaya manusia yang memiliki kualitas merupakan kunci 

utama bagi perusahaan untuk memenangkan kompetisi bisnis perbankan. Lebih 

lanjut, bagi pihak manajemen perusahaan hendaknya memandang sumberdaya 

manusia sebagai aset yang harus dioptimalkan secara maksimum. Keberadaan 

sumberdaya manusia sangat menentukan kinerja, produktivitas, dan keberhasilan 

perusahaan (Fahmi et al. 2014). Salah satu industri perbankan yang memiliki 

potensial tinggi adalah perbankan syariah (Marimin et al. 2015). Perbankan syariah 

merupakan institusi bisnis yang berbasis nilai dan prinsip syariah Islam.  

Kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia lebih menuntut adanya 

keterpaduan knowledge dan ability, serta harus memiliki komitmen moral dan 

integritas pribadi. Sumberdaya manusia pada industri perbankan syariah memiliki 

perbedaan cara kerja pada perbankan konvensional. Sumberdaya manusia tidak 

hanya dilihat dari berapa jumlah pegawai, melainkan sumberdaya manusia yang 

berkarakter syariah. Sumberdaya manusia yang bekerja pada industri perbankan 

syariah harus memiliki nilai-nilai syariah (Amaliah et al. 2013).  

Kinerja pegawai dalam organisasi mengarah kepada kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya (Hasbidin 

2017). Menurut Mangkunegara (2014), mengungkapkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawabnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi. Kemampuan adalah kapasitas seorang 

individu melaksanakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dapat 

berupa bakat dan minat yang dimiliki oleh pegawai. Kemampuan yang dimiliki para 

pegawai dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik maksimal. 

Kemampuan pegawai berupa keahlian (skill)  perlu ditingkatkan. Hal ini 

penting dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Menurut Shafiah et al. (2011) bahwa pencapaian kinerja seorang pegawai didukung 

oleh kemampuan yang dimiliki dalam bekerja. Selain faktor tersebut, kinerja tidak 

terlepas dari motivasi kerja dalam diri, baik berasal dari motivasi dalam diri maupun 

dari luar diri. Motivasi menjadi pendorong seseorang untuk mencapai hasil terbaik. 

Menurut Setiawan dan Siagian (2017) menyatakan motivasi kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Kouzes dan Posner (1995) menyatakan bahwa di masa depan keberhasilan 

bisnis akan diperoleh, jika pebisnis/pekerja menerapkan nilai-nilai spiritualitas. 

Rasulullah SAW telah membuktikan nilai-nilai spiritualitas yang melekat dengan 

kepemimpinannya. Rasulullah SAW menjadikan pekerjaannya sebagai salah satu 

bentuk ibadah, melibatkan ketakwaan dan menerapkan empat karakter yaitu siddiq 

(jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas). 
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Hadits Rasulullah SAW telah menekankan pentingnya menghasilkan harta dengan 

jalan mulia karena didalamnya terdapat keberkahan: 

“Sesungguhnya harta itu hijau dan lezat. Maka barang siapa mengambilnya 

dengan jiwa mulia, dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan 

barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak diberkahi, 

padanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang” 

(HR. Bukhari Muslim). 

Menurut BPS (2017) mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari 

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang 

ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. 

Perhitungan nilai tambah mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah, 

gaji dan sewa tanah), serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Adapun 

tingkat PDRB kota Bekasi terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga kota Bekasi dari tahun 

2010–2016 (dalam jutaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), data diolah 

Pada Tabel 1 menunjukkan tingkat PDRB kota Bekasi meningkat setiap 

tahunnya. Pada jenis lapangan usaha indutri pengolahan mengalami kenaikan dari 

tahun 2015 sebesar 24 909 614.91 menjadi sebesar 26 581 449.21 pada tahun 2016. 

Salah satu penyumbang PDRB kota Bekasi pada industri perbankan adalah Bank 

BJB Syariah cabang Bekasi. Peningkatan PDRB diatas juga diiringi oleh penilaian 

Key Performance Indicator (KPI), hal ini terlihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 Penilaian Key Performance Indicator (KPI) pegawai bank BJB Syariah 

cabang Bekasi pada tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: bank BJB Syariah cabang Bekasi (2017), data diolah 
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Berdasarkan data penilaian KPI pada Tabel 2 menunjukkan bahwa belum 

optimalnya kinerja pegawai. Hal ini terlihat dalam penilaian hanya terdapat 7 orang 

dari total pegawai 97 orang mendapatkan nilai “sangat baik”. Masih terdapat satu 

orang pegawai yang mendapatkan nilai “kurang baik” dalam penilaian tersebut. 

Berdasarkan literatur, kemampuan kerja secara empiris telah terbukti 

sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja pegawai (Anggraeni 

2011), sehingga peningkatan kemampuan kerja pegawai dapat menjadi faktor 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Peningkatan motivasi yang dimiliki para 

pegawai, akan memengaruhi kinerja pegawai tersebut (Suprihati 2014). Menurut 

Dewi et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik etika kerja 

para pegawai, maka kinerja dari pegawai tersebut juga semakin baik. Lebih lanjut, 

menurut Malthis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang 

memengaruhi kinerja pegawai yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan 

pekerjaan tersebut, motivasi kerja dan etika kerja. 

Pemilihan bank BJB Syariah cabang Bekasi sebagai tempat penelitian 

dikarenakan bank BJB Syariah cabang Bekasi masuk ke dalam wilayah kota Bekasi. 

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Jakarta yang 

memiliki potensi perekonomian yang besar. Hal dapat dilihat dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) wilayah kota Bekasi yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, menarik untuk 

dilakukan penelitian faktor-faktor penting yang memengaruhi kinerja karyawan di 

bank BJB Syariah cabang Bekasi.   

 

 

Perumusan Masalah 

 

Bank BJB Syariah merupakan bank pembangunan daerah pertama yang 

melakukan pemisahan (spin off) dengan bank induknya. Dalam menjalankan 

operasional kerjanya, Bank BJB Syariah memiliki wilayah kerja yang luas di 

Indonesia, yaitu wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusunya untuk bank 

BJB Syariah cabang Bekas yang memiliki wilayah operasional yang strategis. 

Wilayah Kota Bekasi sebagai salah satu penyangga Ibukota Jakarta, maka 

perkembangan perekonomian di wilayah kota Bekasi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Dengan demikian, harus dipersiapkan oleh para pimpinan yang 

berkualitas untuk memperkuat sumberdaya manusianya dalam persaingan industri 

perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai 

bank BJB Syariah cabang Bekasi? 

2. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kinerja pegawai 

bank BJB Syariah cabang Bekasi? 

3. Bagaimanakah pengaruh etika kerja Islam pegawai terhadap kinerja pegawai 

bank BJB Syariah cabang Bekasi? 

4. Bagaimanakah implikasi manajerial terkait upaya bank BJB Syariah cabang 

Bekasi agar meningkatkan kinerja pegawainnya? 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai 

bank BJB Syariah cabang Bekasi. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kinerja pegawai bank 

BJB Syariah cabang Bekasi. 

3. Menganalisis pengaruh etika kerja Islam pegawai terhadap kinerja pegawai 

bank BJB Syariah cabang Bekasi. 

4. Merumuskan implikasi manajerial dalam kaitannya terhadap upaya bank BJB 

Syariah cabang Bekasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam menelaah kemampuan pegawai, motivasi kerja dan etika kerja 

Islam terhadap kinerja pegawai. 

2. Bagi Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alat 

evaluasi kebijakan untuk peningkatan kinerja pegawai. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih 

lanjut untuk penelitian selanjutnya yang terkait tentangkinerja pegawai. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini terbatas pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

pegawai bank BJB Syariah cabang Bekasi. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

pengaruh kemampuan kerja, motivasi kerja dan etika kerja Islam terhadap kinerja 

pegawai. Responden yang digunakan adalah seluruh pegawai bank BJB Syariah 

cabang Bekasi, baik itu pegawai tetap dan kontrak. Sedangkan batas variabel-

variabel adalah pada kemampuan kerja, motivasi kerja dan etika kerja Islam.   

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri atas: (1) Kerangka 

teoritis, yang terdiri dari konsep variabel kemampuan kerja, motivasi kerja dan etika 

kerja Islam terhadap kinerja pegawai; (2) Kajian penelitian terdahulu; dan (3) 

Kerangka pikir dan hipotesis penelitian. 

 

 

Konsep Kemampuan Kerja 

 

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melaksanakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individual mencakup bakat, 
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