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ABSTRAK 

     Perkembangan perusahaan dalam memenuhi akan kebutuhan nasabah yang 

beragam mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan yang berprestasi 

tinggi yang memahami sistem dan operasional syariah seutuhnya. minimnya 

kualitas jumlah sumber daya manusia merupakan satu hal yang saat ini menjadi 

perhatian pelaku bisnis perbankan syariah. Adanya kesenjangan antara keharusan 

yang ideal dengan realitas yang terjadi haruslah segera diatasi. Akan tetapi realitas 

yang ada, pada umumnya karyawan yang berada pada bank syariah tidak 

seutuhnya memahami pemahaman yang baik tentang sistem dan operasional bank 

syariah karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang wawasan 

keilmuan ekonomi dan perbankan syariah yang akan berdampak pada kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu bagaimana proses pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan 

gaji karyawan pada bank BRI Syariah KC Bandar Lampung, dan  adakah 

pengaruh pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan gaji karyawan terhadap kinerja 

karyawan pada bank BRI Syariah KC Bandar Lampung, serta bagaimana pola 

rekrutmen, seleksi, penempatan, gaji karyawan dan kinerja karyawan pada bank 

BRI Syariah KC Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan dan membuktikan pengaruh pola 

rekrutmen, seleksi, penempatan dan gaji karyawan terhadap kinerja karyawan 

pada bank BRI Syariah KC Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan adalah data reductiaon (reduksi data), data display 

(penyajian data) dan verification (kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh proses pola rekrutmen, seleksi, penempatan, gaji karyawan dan 

kinerja karyawan pada bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sudah memenuhi 

kriteria ekonomi islam yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung  dalam merekrut tenaga kerja mengacu pada strategi 

dasar sistem dan metode perekrutan menggunakan  dua metode yaitu tertutup dan 

terbuka dan dua sumber yaitu internal dan eksternal. Dalam hal seleksi pihak bank 

BRI Syariah melakukan tes tambahan yaitu tes seputar pengetahuan keagamaan. 

Pihak bank BRI Syariah dalam hal menempatkan karyawan berdasarkan 

kemampuan dan pendidikan. Sedangkan dalam hal pemberian gaji pihak bank 

BRI Syariah menggunakan sistem payroll yaitu suatu produk yang dikeluarkan 

oleh pihak bank untuk proses pemberian gaji karyawan. 

Kata kunci: Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Gaji Karyawan, Kinerja Karyawan
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MOTTO 

 إّن هللا يحّب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنو (رواه الطبران)

”Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang jika 

melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqon (tepat, terarah, 

jelas dan tuntas).” 

(HR.Thabrani) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini 

penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam 

“Analisis Pengaruh Pola Rekrutmen, Seleksi, Penempatan dan Gaji 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Syariah Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Pada Bank BRI Syariah Cabang Bandar 

Lampung)”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah 

judul tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman tafsir oleh berbagai 

pihak. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola dan cara 

berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap 

sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan 

hubungan keseluruhan antar bagian.1 Analisis yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu mengamati suatu pola keadaan yang sebenarnya. 

2. Pengaruh adalah suatu hubungan antara keadaan yang pertama dengan 

keadaan yang kedua terdapat hubungan sebab akibat dan keadaan yang 

pertama berpengaruh terhadap keadaan yang kedua.2 Yang dimaksud 

                                                             
1
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

335. 
2
 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006),  h. 37. 
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pengaruh dalam penelitian ini yaitu bentuk hubungan antar variabel 

dalam penelitian. 

3. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan 

yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan 

kebutuhan suatu organisasi/perusahaan.3 Rekrutmen yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu proses mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

4. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling 

memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia dalam sebuah 

perusahaan.4 Adapun seleksi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pemilihan seseorang karyawan yang paling memenuhi kriteria 

perusahaan. 

5. Penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada 

tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilakukan sesuai ruang lingkup 

yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggung jawabkan segala 

resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan 

pekerjaan,wewenang serta tanggung jawabnya.5 Dapat disimpulkan 

penempatan dalam penelitian ini yaitu proses pemberian pekerjaan 

kepada seorang karyawan dan bertanggung jawab sepenuhnya. 

6. Gaji Karyawan adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer 

                                                             
3
Mardianto Adi, Management Recruitmen (Jakarta: Pinasthika Publisher, 2014), h. 8. 

4
 Henry, Simamora, Manajmen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga  (Yogyakarta: STIE 

YKPN, 2004), h. 202. 
5
Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan 

Operasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 52. 
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yang dibayarkan secara tetap perbulan.6 Dapat disimpulkan gaji 

karyawan yaitu balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan. 

7. Kinerja Karyawan adalah suatu hasil kerja karyawan dilihat dari aspek 

kalitas, kuantitas, waktu kerja, kerja sama untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan oleh organisasi/perusahaan.7 Kinerja karyawan yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil kerja yang telah dilakukan 

oleh karyawan. 

8. Bank Syariah adalah bank dengan pola bagi hasil yang merupakan 

landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk 

pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.8 Bank Syariah 

yang di maksud dalam penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang 

sistem operasionalnya sesuai dengan syariah Agama Islam. 

9. Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran 

dan As-Sunnah serta Ijma’ para ulama.9 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maksud 

penelitian ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan atau proses 

mendapatkan seseorang karyawan melalui pemilihan karyawan yang 

paling memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan dapat bertanggung jawab 

                                                             
6
Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi ketiga (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 373. 

7
Sutrisno Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 

2010), h. 172. 
8
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 

2. 
9
  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 29.  
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atas pekerjaannya serta balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan dan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan dalam Ilmu 

Ekonomi yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Alasan Objektif  

Penelitian ini tentang kinerja karyawan yang menjadi menarik untuk 

peneliti lakukan penelitian dikarenakan dalam menentukan kinerja 

karyawan dibutuhkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung yang melakukan proses perekrutan 

karyawan masih kurang baik dikarenakan masih ditemukan adanya 

proses seperti masih mengutamakan pelamar yang memiliki hubungan 

kerabat dengan karyawan yang ada. Kemudian dengan proses seleksi 

yang belum maksimal dikarenakan masih mengutamakan calon pelamar 

yang diremomendasikan oleh karyawan yang sudah ada. Kemudian 

proses penempatan kerja yang masih belum efektif dikarenakan masih 

ditemukan karyawan yang menempati posisi jabatan yang dibutuhkan 

memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Serta besaran 

pemberian gaji karyawan sehingga dapat mempengaruhi dari kinerja 

karyawan itu sendiri.  
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2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan prodi peneliti yaitu 

Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang merupakan 

suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan ilmu perbankan 

syariah. 

b. Hal tersebut didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan 

serta kesediaan bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung 

untuk dijadikan tempat penelitian, sehingga skripsi ini dapat 

diselsaikan tepat pada waktunya. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan 

operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.10 Bank syariah 

beroperasi tidak dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan 

sistem bagi hasil dan margin kerja sama dalam penentuan biayanya yang 

disepakati pada saat awal akad perjanjian berdasarkan dengan ketentuan-

ketentuan syari’ah Islam.11 Seiring berjalannya waktu perkembangan bank 

syari’ah di Indonesia semakin maju, salah satu bank syariah pada saat ini 

adalah bank BRI Syariah Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

                                                             
10

 Veithzel Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), 

h. 31. 
11

 Edi wibowo dan Untung Hendi Wido, Mengapa Memilih Bank Syari’ah, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2005),  h. 21. 
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suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 Bank BRI syariah secara resmi beroperasi. Kemudian bank BRI 

syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam.  

Aktivitas bank BRI syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), untuk melebur ke dalam  bank BRI syariah (proses 

spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.12 Hadirnya bank 

BRI syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka 

dengan layanan finansial sesuai akan kebutuhan nasabah dengan 

jangkauan termudah yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Bank BRI Syariah sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam mengembangkan bisnisnya, bank BRI Syariah membuka kantor 

cabang dilampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah 

yang berlokasi di JL kartini, dan pada tahun 2010 berpindah lokasi di JL 

Teuku Umar No.18, Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar 

Lampung.13  

                                                             
12

 Dyah Ayu Widyanitha, Wawancara dengan penulis, Bank BRI Syariah Kantor Cabang  

Bandar Lampung, Lampung 10 Oktober 2019. 
13

 Irvan Oktavian, wawancara dengan punulis, Bank BRI Syarah, Bandar Lampung, 11 

Oktober 2019. 
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Perkembangan perusahaan dalam memenuhi akan kebutuhan nasabah 

yang beragam mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan 

yang berprestasi tinggi yang memahami sistem dan operasional syariah 

seutuhnya. minimnya kualitas jumlah sumber daya manusia merupakan 

satu hal yang saat ini menjadi perhatian pelaku bisnis perbankan syariah. 

Adanya kesenjangan antara keharusan yang ideal dengan realitas yang 

terjadi haruslah segera diatasi. Secara ideal perkembangan perbankan 

syariah harus diimbangi dengan karyawan yang benar-benar berkompeten. 

Akan tetapi realitas yang ada, pada umumnya karyawan yang berada pada 

bank syariah tidak seutuhnya memahami pemahaman yang baik tentang 

sistem dan operasional bank syariah karena kebanyakan dari mereka tidak 

memiliki latar belakang wawasan keilmuan ekonomi dan perbankan 

syariah yang akan berdampak pada kinerja karyawan dalam melaksanakan 

tugas pekerjaannya. Penilaian kinerja adalah kecakapan dan kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi 

dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan berkala.14  

Kinerja karyawan merupakan tanggung jawab dari manajemen SDM 

yang mempunyai peranan paling penting dalam memberikan kontribusi 

atas suksesnya perusahaan, agar produktifitas perusahaan berjalan dengan 

lancar, langkah awal yang menjadi kunci utama yaitu dengan merekrut 

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Rekrutmen merupakan 

serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan 

                                                             
14

 Veithzal R.Z, Mansyur. R, Thobi.M, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Perusahaan : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 406. 
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kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi 

kekurangan yang diindikasi dalam perencanaan kepegawaian.15  

Secara umum perusahaan dalam  menentukan proses rekrutmen 

melaui pemberitahuan pada surat kabar, media cetak, dan website resmi 

untuk menarik minat para pelamar. Setelah proses rekrutmen berjalan 

dengan baik maka tahap selanjutnya perusahaan melakukan proses seleksi. 

Proses seleksi merupakan proses lanjutan setelah proses rekrutmen selesai 

kemudian masuk ketahap seleksi yang merupakan tahapan dimana paara 

pelamar benar-benar ditentukan diterima atau ditolak pada proses tersebut. 

Serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan 

apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu perusahaan 

setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan.16  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses seleksi, yaitu 

meliputi pengisian formulir lamaran, wawancara, tes seleksi, pemeriksaan 

referensi latar belakang pendidikan dan pemeriksaan fisik kesehatan. 

Adapun setelah serangkaian proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan 

diharapkan perusahaan mendapatkan pelamar yang sesuai sehingga 

pelamar yang lulus dalam proses seleksi tersebut mempunyai kinerja yang 

baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh 

perusahaan. Dengan memeperhatikan hal-hal tersebut, maka perusahaan 

                                                             
15

 Agnes Heni. T, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2008), h. 84. 
16

 Sunyoto, Danang, Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama (Yogyakarta: 

Buku Seru, 2012), h. 108. 



9 
 

 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan referensi 

mengenai data pelamar yang akan bekerja pada perusahaan tersebut.17  

Adapun setelah serangkaian proses seleksi ditempuh dan pelamar 

sudah dinyatakan diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai 

karyawan dalam perusahaan dan ditempatkan pada posisi yang sedang 

perusahaan butuhkan. Proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada 

karyawan yang lulus seleksi untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai 

ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkian-kemungkinan 

yang terjadi atas tugas dan pekerjaannya.18  

Islam memandang segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar 

dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan adil karna itu 

merupakan sebuah amanat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat 

An-Nisa ayat 58 :  

 ٰٗ ٔا اْْلََياََاِت إِنَ ٌْ تَُؤدُّ َ َٚؤُْيُشُكْى أَ ٌَّ َّللاَّ ًُٕا ۞ إِ ٌْ تَْحُك ٍَ انَُّاِس أَ ْٛ تُْى تَ ًْ إَِرا َحَك َٔ ْْهَِٓا  أَ

ًٛعا تَِصًٛشا ًِ ٌَ َس َ َكا ٌَّ َّللاَّ ِّ ۗ إِ ا َِٚعظُُكْى تِ ًَّ َ َِِع ٌَّ َّللاَّ  تِاْنَعْذِل ۚ إِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha 

melihat.” (QS An-Nisa : 58). 19 

 

                                                             
17

 Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: 

STIE YKPN, 2004), h. 50. 
18

 Sastrohadiwiryo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administratif dan Oprasional (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 162. 
19

 Thoha Husein, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: V Darus Sunnah, 2012), h. 88. 
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Berdasarkan ayat di atas berkenaan dengan Utsman Bin Thalhah yang 

bertugas mengurus ka’bah. Ketika Rasulullah SAW memasuki makkah 

saat makkah ditaklukkan, Utsman menutup pintu makkah dan naik di atas 

atap, enggan menyerahkan pintu ka’bah kepada beliau, lalu Ali Bin Abi 

Tholib merebutnya dan membuka pintu ka’bah. Kemudian Rasullulah 

SAW masuk dan menunaikan sholat dua rakaat di dalamnya. Pada saat 

keluar Abbas meminta agar kunci ka’bah diberikan kepadanya dan 

mengumpulkan para pengurus ka’bah, kemudian turun ayat 

“Sesungguhnya allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya”.20 Dalam kisah tersebut mengindikasikan bahwa 

adanya suatu kewajiban dari pimpinan mengangkat individu yang paling 

berkompeten dan dapat menjaga sebuah amanah guna melaksanakan tugas 

dan pekerjaanya. 

Berdasarkan penempatan posisi kerja yang tepat, gairah kerja, mental 

kerja dan prestasi kerja akan mencapai hasil yang optimal bagi 

perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan atas hasil kerja 

yang dilakukan oleh karyawannya, dan karyawan juga akan mendapatkan 

gaji atau bonus atas prestasi kerjanya.  

Gaji karyawan adalah balas jasa yang di bayar secara periodik kepada 

karyawan tetap dan memiliki jaminan pasti. Maksudnya gaji akan tetap 

dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja.21 Pemberian 

                                                             
20

 A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 223. 
21

 Hasibuan Malayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Cetakan Kesembilan 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 118. 
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gaji karyawan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus dipenuhi 

tepat waktu secara adil dan berdasarkan hasil kerja yang dilakukan oleh 

karyawan tersebut.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bardani selaku pimpinan bank, 

dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung membuka lowongan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut:22 

1. Pria/Wanita 

2. Belum menikah 

3. Usia maksimal 25 tahun 

4. Tinggi minimal pria 165 cm dan Wanita 160 cm 

5. Berpenampilan menarik dan memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik 

6. Lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang layanan 

perbankan  

7. Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan IPK minimal 3.00 

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah provinsi Lampung 

9. Mampu berbahasa inggris aktif dalam tulisan maupun lisan 

10. Memiliki trak reord yang baik dalam bidang dunia perbankan 

 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bardani yang memberikan 

informasi mengenai proses seleksi yang dilakukakan bank BRI Syariah 

KC Bandar Lampung meliputi:  

1. Seleksi administrasi 

a. Surat lamaran kerja 

b. CV 

c. Fotocopy KTP yang berlaku 

d. Pas foto 4x6 terbaru warna 

e. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir 

f. Fotoopy transkip nilai dilegalisir 

g. Fotocopy sertifikat akriditasi jurusan kampus dilegalisir 

2. Wawancara tahap awal 

a. Bersifat umum mengenai data diri pelamar 

b. Memberikan pertanyaan seputar pendidikan pelamar  

c. Latar belakang pendidikan pelamar  

                                                             
22

 Bardani, Wawancara dengan penulis, Bank BRI Syraiah, Bandar Lampung, 11 Oktober 

2019. 
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3. Psikotets  

a. Tes logika penalaran 

b. Tes pengetahuan  

c. Test baca Al-Qur’an 

4. Wawancara akhir  

a. Bersifat minat dan bakat pelamar  

b. Pengalaman kerja pelamar 

c. Pengalaman organisasi palamar 

d. Pengalaman mengatasi masalah 

e. Pengalaman mengambil keputusan 

5. Medical check up 

a. Tidak buta warna 

b. Tidak memiliki penyakit kronis 

c. Tidak terlibat narkoba 

 

Adapun masa tunggu sekitar 2 atau 3 hari setelah berbagai proses 

seleksi yang dilakukan, pihak bank akan memberikan informasi mengenai 

kelulusan tes melalui via email, sms/call. Kemudian untuk penempatan 

karyawan akan disesuaikan menurut kebutuhan posisi yang dibutuhkan 

oleh pihak bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. Setelah proses 

penempatan karyawan selesai, maka akan masuk ketahap pemberian 

kontrak dan gaji karyawan. dalam pemberian gaji karyawan pada bank 

BRI Syariah KC Bandar Lampung sudah ditetapkan oleh pihak Bank pusat 

berdasarkan posisi kerja yang dibutuhkan oleh pihak bank dan dalam 

sistem pemeberian gaji pada karyawan bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung yang memberikan gaji karyawan adalah BRI Syariah Kantor 

Pusat yang secara otomatis diberikan menggunakan payroll.23 

Payroll merupakan sistem administrasi penggajian perusahaan untuk 

karyawan atau pegawai secara lebih mudah untuk menghitung gaji yang 

                                                             
23

 Dyah Ayu Widyanitha, Wawancara dengan penulis, Bank BRI Syariah Kantor Cabang  

Bandar Lampung, Lampung 10 Oktober 2019. 
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harus dibayarkan dan dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan 

transport, dan uang lembur. Besaran nominal gaji yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan tergantung pada posisi jabatan yang 

dipegang oleh karyawan itu sendiri, untuk posisi jabatan manajemen 

(supervisor) mempunyai gaji kisaran sebesar Rp.5.000.000-

Rp.7.000.000/bulan. Sedangkan untuk posisi Teller mempunyai kisaran 

gaji sebesar Rp.2.000.000-Rp.5.000.000/bulan. Dan untuk customer 

service mempunyai gaji berkisar Rp.3.000.000-Rp.5.000.000./bulan.24 

Pemberian gaji ini dapat menggambarkan bahwa gaji yang cukup akan 

mendorong karyawan untuk dapat berprestasi lebih baik dan akan lebih 

produktif dan inovatif dalam melakukan pekerjaanya. Pemberian gaji juga 

berfariasi sesuai dengan posisi jabatan yang dipegang oleh karyawan. 

Pemberian gaji karyawan merupakan kewajiban bagi bank yang harus 

dipenuhi tepat waktu secara adil dan berdasarkan hasil kerja yang 

dilakukan oleh karyawan tersebut. 

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pimpinan bank 

BRI Syariah KC Bandar Lampung yang menyatakan bahwa dalam proses 

penerimaan karyawan baru mempunyai hubungan atau keterkaitan antara 

proses rekrutmen, seleksi, penampatan, dan pemberian gaji serta 

pengukuran tentang kinerja karyawan baru. Proses tersebut merupakan 

bagian dari satu alur tentang tahapan-tahapan penerimaan karyawan baru 

yang telah di tetapkan oleh pihak bank. 

                                                             
24

 Bardani, Wawancara dengan penulis, Bank BRI Syraiah, Bandar Lampung, 28 Februari 

2020. 
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Gambar 1.1 

Proses Penerimaan Karyawan Baru.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Bardani, wawancara dengan penulis, Bank BRI Syariah, 

Bandar Lampung, 28 Februari 2020. 
 

Terdapat permasalahan yang ditemukan dalam proses penerimaan 

karyawan, dimana pihak Bank belum melakukan proses rekrutmen dan 

seleksi perihal penerimaan karyawan baru dengan baik. Dikarnakan masih 

adanya karyawan yang mengisi posisi jawabatan yang berbeda dengan 

latar belakang pendidikannya dan hal tersebut jelas akan mempengaruhi 

dari hasil kinerja karyawan tersebut dikarnakan kurangnya pemahaman 

yang mendasar tentang ilmu perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. 

Adapun beberapa karyawan yang menjabat dan tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya yaitu berjumlah 3 karyawan pada posisi jabatan 

ADP (Administrasi Pembiayaan) yang memiliki latar belakang pendidikan 

S1 Pertanian, kemudian pada posisi jabatan AOM NPF  karyawan yang 

mengisi posisi tersebut memiliki latar belakang pendidikan S1 Tehnik 

                                                             
25 Bardani, Wawancara dengan penulis, Bank BRI Syraiah, Bandar Lampung, 28 Februari 

2020. 
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Informatika, dan pada posisi jabatan FUNDING & RELATIONSHIP 

OFFICER yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Tehnik 

Informatika. 

Pentinganya proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberian gaji 

karyawan, dan penilaian kinerja karyawan bagi lembaga keuangan syariah, 

maka diharapkan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan umum akan tetapi ilmu 

pengetahuan tentang agama terutama yang berkenaan dengan sistem 

operasional perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, 

sehingga dalam melayani akan kebutuhan nasabah lebih maksimal tepat 

dan terarah. Untuk itu, pihak bank BRI Syariah KC Bandar Lampung 

perlu melakukan  kegiatan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberian gaji 

karyawan, dan penilaian kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan ajaran 

Islam. Berawal dari masalah ini, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai proses rekrutmen, seleksi, penempatan, 

pemberian gaji, dan kinerja karyawan pada bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung dalam bentuk skripsi yang berjudul  “Analisis Pengaruh Pola 

Rekrutmen, Seleksi, Penempatan dan Gaji Karyawan Terhadap 

Kinerja Karyawan di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung)”. 
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D. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus pada penelitian ini maka 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan pola rekrutmen, seleksi, 

penempatan dan gaji keryawan terhadap kinerja karyawan dibank BRI 

Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung, jadi pada penelitian ini 

penulis hanya akan  membahas mengenai perekrutan, seleksi, 

penempatan dan gaji karyawan terhadap kinerja dari karyawan yang 

ada pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai mekanisme 

perekrutan, seleksi, penempatan dan gaji karyawan pada kinerja  

karyawan. Jadi peneliti hanya fokus pada sistem perekrutan karyawan, 

sistem seleksi karyawan, serta sistem gaji yang diberikan oleh bank 

pada setiap karyawannya yang dilakukan oleh bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar 

belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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 “Bagaimana pola rekrutmen, seleksi, penempatan, dan gaji karyawan 

terhadap kinerja karyawan yang diterapkan pada bank BRI Syariah KC 

Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam” 

 

F. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

     Untuk menjabarkan dan membuktikan secara mendalam tentang pola 

rekrutmen, seleksi, penempatan, dan gaji karyawan terhadap kinerja 

karyawan pada bank BRI Syariah KC Bandar Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

 

G. Signifikasi Penelitian  

     Adapun signifikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang 

berhubungan tentang bidang sumber daya manusia atau tentang 

karyawan dan kinerja karyawan yang berlandaskan syariah. 

2. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

bagi pihak-pihak tertentu guna mnjadikan penelitian ini sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap objek sejenis ataupun 

aspek lainnya yang belum tercakup dalam pembahasan penelitian ini. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi perusahaan khususnya perbankan syariah untuk menetapkan 

langkah-langkah selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan khususnya mengenai sumber daya manusia 

atau karyawan dan kinerja karyawan yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

2. Dengan penelitian ini penulis dapat membandingkan teori dengan 

praktek yang diterapkan pada Bank BRI Syaiah KC Bandar 

Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

     Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek 

yang menjadi sarana atau tujuan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh pemikiran dan penalaraan 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis.26 

                                                             
26

 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 2. 
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 Adapun dalam penulisan tugas akhir ini, peneliti mengambil beberapa 

metode untuk dijadikan landasan dalam pengumpulan data yang 

dibutuhkan. Adapun metode yang digunakan meliputi : 

1. Objek Penelitian 

     Objek pada penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KC 

Bandar Lampung beralamat di jalan Teuku Umar No.18, Sidodadi, 

Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung. 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

     Adapun jenis dan sifat dalam penelitian ini yaitu meliputi :  

a. Jenis penelitian  

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada 

suatu masalah.27 

b. Sifat Penelitian  

     Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam 
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bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.28 

     Adapun dalam metode penelitian kualitatif ini, penulis 

mengumpulkan dan memaparkan data terlebih dahulu yang telah 

diperoleh dari hasil interview dilapangan kemudian 

menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis 

yang didapatkan dari perpustakaan. 

3. Sumber Data 

     Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori 

yaitu: 

a. Data Primer 

     Sumber data primer adalah sumber data langsung yang 

diperoleh dari sumber asli dan bersifat mentah dan belum 

diolah.29
 Data yang diperoleh peneliti dengan melakukan 

wawancara /interview dengan pimpinan atau karyawan 

mengenai tentang pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, 

dan gaji karyawan terhadap kinerja karyawan pada bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung dalam Persepektif Ekonomi 

Islam. 

b. Data Sekunder  

                                                             
28

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 
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 Tony Wijaya, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 19. 



21 
 

 

     Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

biasanya sudah dalam bentuk publikasi.30 Data sekunder yang 

didapat peneliti dari laporan, dokumen-dokumen, profil, brosur 

dan struktur organisasi yang dikeluarkan oleh pihak bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung. Serta  jurnal, literatur, tesis, 

dokumentasi, atau data yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.31 Populasi dalam penelitian ini adalah 

pengawai bank BRI Syariah KC Bandar Lampung yang 

berjumlah 38 orang karyawan. 

b. Sampel  

     Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan sampel 

adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili 

karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah 

kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, 

namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 
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 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
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maka sampel dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.32
 

Melihat jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 38 orang 

maka peneliti menggunakan seluruh jumlah karyawan pada 

Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sebagai sampel 

penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

     Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti yaitu : 

a. Observasi  

     Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengamati 

subyek penelitian dan merekam jawaban untuk dianalisis.33 

Secara umum observasi dapat dilakukan dengan partisipasi 

berarti pengamat ikut menjadi peserta dalam kegiatan. Dan juga 

observasi non partisipasi berarti pengamat bertindak sebagai 

pengamat diluar kegiatan. 

b. Wawancara  

     Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.34 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-

                                                             
32

 Arikunto, S., Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 134. 
33
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pihak yang dapat menjelaskan mengenai proses rekrutmen, 

seleksi, penempatan, gaji karyawan dan kinerja karyawan. 

c. Dokumentasi  

     Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang.35 Teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, 

namun melalui dokumen dengan cara mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan penelitian, sebagai pelengkap dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Pengumpulan data ini dengan 

melihat data yang diberikan oleh Bank sebagai bahan acuan dan 

arsip-arsip yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.36 
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 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
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     Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, saat memasuki lapangan, dan setelah dilapangan. 

Analisis data kualitatif telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung 

terus menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data 

menjadi pegangan bagi penelitian kualitatif, analisis data lebih 

difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data.37 

a. Analisis sebelum di lapangan 

     Analisis data kualitatif sebelum memasuki penelitian di 

lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian 

ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah 

penelitian ini masuk dan selama di lapangan. 

b. Analisis selama di lapangan 

     Analisis data kualitatif selama di lapangan, atau pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang di wawancarai. Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interiaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga sampai 
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tuntas. Aktivitas datanya yaitu meliputi data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah 

penelitian ditunjukkan yaitu sebagai berikut: 38 

1) Reduksi Data (Data Reduction)  

     Mereduksi data berarti merngkum, memilih, dan 

melakukan seleksi pada data penelitian agar data sesuai 

dengan pembahasan yang peneliti butuhkan.  

2) Penyajian Data (Data Display) 

     Penyajian data dalam bentuk uraian singkat teks naratif 

atau bagan, melalui penyajian data maka akan diketahui 

gambaran keadaan dan merencanakan pekerjaan selanjutnya 

sesuai kesimpulan sementara yang telah didapat.  

3) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) 

     Kesimpulan dilakukan dengan melaporkan hasil 

penelitian secara lengkap dan jelas sesuai dengan data-data 

yang telah dianalisis dan diverifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti 
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menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesa atau teori.39 

c. Analisis data setelah di lapangan 

     Analisis data setelah di lapangan ini terdapat beberapa 

macam yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis 

komponensial dan analisis tema kultural. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan analisis taksonomi. Analisis taksonomi 

adalah penjabaran secara rinci informasi yang didapat dari 

analisis domain melalui observasi terfokus. Dalam analisis ini 

peneliti berusaha memahami domain-domain tertentu yang 

berkaitan dengan fokus masalah atau sasaran penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan memadukan antara fakta yang didapat 

dilapangan dengan hasil wawancara. Kemudian akan diketahui 

hasil dari pengaruh pola rekrutmen, seleksi, penempatan, gaji 

karyawan terhadap kinerja karyawan pada bank BRI Syariah 

KC Bandar Lampung tersebut yang akan dijadikan objek 

penelitian oleh peneliti. 

7. Keabsahan Data  

     Adapun untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji 
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credibility (validitas internal), uji transferability (validitas 

eksternal), uji dependability (uji reabilitas), dan uji corfirmability 

(objektivitas).40 

     Adapun data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai peneliti ilmiah perlukan dilakukan 

uji keabsahan data yaitu meliputi : 

a. Uji Credibility (uji validitas internal) 

     Uji credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan, 

triangulasi, analisis kasus negatif, bahan referensi, dan 

membercheck. 

1) Perpanjangan pengamatan 

     Adapun Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan 

kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan 

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber 

akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, 
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saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang 

diperoleh semakin banyak dan lengkap.  

     Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas 

data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data 

yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek 

kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau 

masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang 

telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar 

berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu 

diakhiri.41 

2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

     Adapun dalam meningkatkan kecermatan atau ketekunan 

secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan 

kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, 

sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu 

cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah 

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. 

     Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan 

dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil 

penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat 
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dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang 

dibuat akan semakin berkualitas.42 

3) Triangulasi 

     Adapun triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu. 

a) Triangulasi sumber 

    Adapun untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) 

dengan tiga sumber data. 

b) Triangulasi teknik  

     Adapun untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek 

data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. 

Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti 
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melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. 

c) Triangulasi Waktu  

     Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di 

pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan 

memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.43  

4) Analisis kasus negatif  

     Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari 

data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data 

yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda 

atau bertentangan dengan temuan, berarti masih 

mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang 

ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah 

temuannya. 

5) Menggunakan bahan referensi 
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     Adapun yang dimaksud referensi adalah pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau 

dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. 

6) Membercheck 

     Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar 

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber 

data atau informan. 

b. Uji Transferability (uji validitas eksternal) 

    Uji transferability merupakan validitas eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi 

di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan 

dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer 

sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian 

dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial 
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yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat 

dipertanggungjawabkan.
44

 

c. Uji Dependability (uji reabilitas) 

     Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan 

kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu 

mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability 

atau reliabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain 

dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil 

yang sama pula.  

     Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara 

auditor yang independen atau pembimbing yang independen 

mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika 

bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke 

lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan 

hasil pengamatan. 

d. Uji Corfirmability (objektivitas) 

     Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif 

apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. 
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Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti 

dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian 

sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan.45
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja Karyawan  

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

       Kinerja berasal dari kata Job Perfomance atau Actual 

Perfomsnce yang berarti prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.46 

       Kinerja adalah sebagian hasil kerja yang telah dicapai 

seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan 

aktivitas kerjanya. Sejauh mana keberhasilan seseorang dalam 

melakukan tugas pekerjaannya dinamakan Level Of Perfomance 

oleh Vroom. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja 

seseorang tidak dapat diperoleh begitu saja, tetapi diperoleh 

melalui proses yang panjang yaitu proses penilaian prestasi kerja 

karyawan.47 
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 Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan 

definisi tentang prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 

tertentu selama kurun waktu tertentu. 

b. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

     Dalam tujuan penilaian kinerja karyawan terdapat beberapa 

faktor antara lain sebagai berikut :  

1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, 

sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, 

atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi 

yang terdahulu. 

3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya serta meningkatkan kepedulian 

terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang.  

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa 

depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai 

dengan potensinya.  

5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang 

sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan 
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kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hak yang 

perlu diubah.48 

c. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

     Penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat di tinjau dari 

beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya 

manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut :49 

1) Perbaikan Kinerja  

Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan 

spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk 

memperbaiki kinerja. 

2) Penyesuaian Kompensasi  

Penilaian kinerja membantu pengambil keputusan 

menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan 

pembayaran dalam bentuk upah dan bonus yang didasarkan 

pada sistem merit. 

3) Keputusan Penempatan 

Promosi, transfer dan penurunan jabatan, biasanya didasarkan 

pada kinerja masa lalu dan antisipatif; misalnya dalam bentuk 

penghargaan. 

4) Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan  
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Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk 

melakukan pelatihan kembali. Setiap karyawan hendaknya 

selalu mampu mengembangkan diri. 

5) Perencanaan dan Pengembangan Karier  

Umban balik kinerja membantu proses pengambilan 

keputusan tentang karier spesifik karyawan. 

6) Defisiensi Proses Penempatan Staff  

Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan 

kelemahan dalam prosedur penempatan staf di departemen 

SDM. 

7) Ketidakakuratan Informasi  

Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam 

informasi analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dari 

sistem manajemen personal. Hal demikian akan mengarah 

pada ketidaktepatan dalam keputusan menyewa karyawan, 

pelatihan, dan keputusan konseling. 

8) Tantangan-tantangan Eksternal  

Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan pekerjaan, seperti keluarga, finansial, kesehatan, 

atau masalah-masalah lainnya. Jika masalah-masalah tersebut 

tidak diatasi melalui penilaian, departemen SDM mungkin 

mampu menyediakan bantuannya. 
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d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

     Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh 

karyawan mengingat bahwa ukuran yang perlu diperhatikan 

dalam penilaian kinerja antara lain :  

1) Kualitas kerja 

yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja dengan 

tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya 

kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan 

dalam penyeleseian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja 

yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.  

2) Kuantitas kerja 

Kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Kuantitas 

kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang 

dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas 

dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.  

3) Tanggung jawab 

Menunjukkan seberapa besar karyawan dapat 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang dipergunakan serta perilaku kerjanya. 

4) Inisiatif 

Menunjukkan seberapa besar kemampuan karyawan untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat keputusan 

terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya.  
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5) Kerja sama 

Merupakan kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dan 

bekerja sama dengan karyawan lain secara vertical atau 

horizontal didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil 

pekerjaan semakin baik.50 

e. Standar Penilaian Kinerja Karyawan 

     Sistem penilaian kinerja karyawan yang mencerminkan 

seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerjaan yang telah 

diselsaikan. Standar penilaian dari kinerja karyawan bertujuan 

Untuk menjaga akuntabilitas karyawan, catatan standar tertulis 

harus ada dan para karyawan hendaknya diberi penjelasan 

tentang standar ini sebelum evaluasi dilakukan. Idealnya, 

penilaian setiap kinerja karyawan harus didasarkan pada kinerja 

aktual dari elemen-elemen pokok yang diidentifikasi melalui 

analisis pekerjaan.51 

Gambar 2.1 

Standar Penilaian Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori kePraktik, 

(Bandung : Alfabeta, 2008),  h. 67. 
51

 Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik, Edisi Kedua, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2011), h. 233. 
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Sumber Data : Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya 

Manusia, 2011. 

 

f. Indikator Kinerja Karyawan 

     Adapun indikator-indikator tentang kinerja karyawan 

menurut simamora yaitu:52
  

1) Kuantitas kerja yaitu merupakan suatu hasil yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam jumlah tertentu dengan 

perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahaan. 

2) Kualitas kerja yang merupakan suatu standar hasil yang 

berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan 

oleh karyawan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan 

karyawan dalam menyelsaikan pekerjaan secara teknis 

dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  

3) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas 

diselsaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat dari 

sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu 

diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang 

disediakan diawal waktu sampai menjadi output. 

4) Efektifitas Merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tanaga, uang, teknologi, bahan baku) 

                                                             
52

 Simamora, hanry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 

(Yogyakarta: STIE YKPN,  2004), h. 612. 



41 
 

 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit dalam penggunaan sumber daya. 

5) Kemandirian Merupakan tingkat seorang karyawan yang 

nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. 

g. Kinerja Karyawan Dalam Islam 

     Islam memandang kinerja merupakan bentuk atau cara 

individu dalam melakukan suatu pekerjaan itu sendiri. Kinerja 

merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan 

pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral 

yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya 

bermutu. 

     Dengan merujuk kepada Al-Qur’an Surat Al-Ashr ayat 1-3 

Allah SWT berfirman : 

   ِ اْنَعْصش  هِٰحتِ َٔ هُٕا انّصٰ ًِ َع َٔ ا  ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ْٙ ُخْسٍش   اِْلَّ انَِّز ٌَ نَفِ ََْسا ٌَّ اْْلِ اِ  

ا تِاْنَحقِّ ە   ْٕ اَص َٕ تَ ْثشِ  َٔ ا تِانصَّ ْٕ اَص َٕ تَ َٔ  

Artinya: “demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-

benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati.53 

 
     Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa golongan orang 

yang tak merugi, yakni orang yang beriman, orang  yang beramal 

sholeh, orang-orang yang menasehati dalam kebenaran dan orang-

orang yang menasehati dalam kesabaran. Kinerja seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, 

                                                             
53

Anjur Perkasa Alam, “Analisis Kinerja Karyawan Pada PT Bank Syariah Mandiri 

Cabang Aksara Medan Ditinjau Dari Manajemen Syariah”, Jurnal Analytica Islamica, STAI 

Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat, Vol. 5, No. 1, (2016), h. 3. 
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disiplin kerja, kepuasan kerja, upah / gaji dan motivasi. Kinerja 

diharapkan mampu menghasilkan mutu pekerjaan yang baik 

serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar. Kinerja yang 

dicari oleh perusahaan dari seseorang tergantung dari 

kemampuan motivasi dan kepuasan individu karyawan yang 

diterima. Meskipun demikian motivasi sering menjadi variabel 

yang terlupakan, motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan untuk 

mencapai tujuan.54 

2. Rekrutmen  

a. Pengertian Rekrutmen  

     Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan 

dan menarik pelamar, yang mampu bekerja dalam suatu 

perusahaan. Proses ini dimulai ketika lamaran-lamaran para calon 

pelamar diserahkan atau dikumpulkan. Hasilnya merupakan 

pelamar calon karyawan baru untuk kemudian dipilih atau 

ketahap seleksi. 

Proses rekrutmen mulai diambil pada saat langkah mencari 

pelamar dan berakhir ketika pelamar mengajukan lamarannya, 

artinya secara konseptual yaitu langkah yang segera mengikuti 

                                                             
54

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 154. 
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proses dari rekrutmen, yaitu seleksi, yang bukan bagian dari 

sebuah proses rekrutmen.55
  

Rekrutmen juga dapat diartikan sebagai suatu proses menarik 

pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk 

mengisi posisi jabatan tertentu. Proses mencari dan mendorong 

minat calon karyawan untuk melamar pekerjaan dalam 

perusahaan, proses yang dilakukan oleh organisasi untuk 

mendapatkan tambahan pekerja. 

Peran rekrutmen adalah menemukan sejumlah pelamar baru 

yang segera dapat ditarik bekerja ketika organisasi 

memerlukannya. Jadi hasil dari proses rekrutmen adalah 

kumpulan pelamar yang telah memenuhi syarat siap untuk 

disaring melalui tahap seleksi. Aktivitas rekrutmen dirancang 

untuk mempengaruhi tiga hal, pertama jumlah SDM yang 

melamar, kedua jenis SDM yang melamar dan ketiga 

kemungkinan pelamar akan menerima posisi yang ditawarkan.56 

b. Sumber-Sumber Rekrutmen  

     Rekrutmen dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari dua 

sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal pada sebuah 

organisasi atau perusahaan. Sumber internal cukup menentukan 

dalam rekrutmen karena terkait dengan politial will dan motif-

motif perusahaan. Sedangkan sumber eksternal yang berkaitan 

                                                             
55

 Sondang.P.S, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 

102. 
56

 Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.79. 
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dengan rekrutmen adalah kondisi politik, sosisal, ekonomi, 

bahkan hukum.57 

1) Rekrutmen Internal  

Rekrutmen Internal artinya kandidat-kandidat untuk mengisi 

poisisi di dalam organisasi berasal dari internal organisasi itu 

sendiri. Biasanya proses rekrutmen internal diawali dengan job 

posting yaitu proses publikasi jabatan kosong didalam 

organisasi beserta syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk 

mengisi posisi tersebut.58
  

2) Rekrutmen Eksternal  

Rekrutmen secara eksternal berarti mengumpulkan kandidat 

dari luar organisasi.  

c. Indikator Rekrutmen  

     Menurut Hasibuan indikator-indikator dalam proses rekrutmen 

antara lain sebagai berikut :59 

1) Dasar Perekrutan 

Harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah 

ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. 

2) Sumber Perekrutan  

                                                             
57

 Triton P.B, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta Selatan: PT. Suka Buku, 

2010), h. 66. 
58 Dewi Hanggraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2012), h .54. 
59

 Hasibuan, Malayu.SP, Manajen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : CV Bumi Aksara, 

2011), h. 41. 
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a) Sumber Internal yaitu memutasikan karyawan yang 

memenuhi standar dari jabatan yang lowong tersebut. 

b) Sumber eksternal yaitu karyawan yang mengisi jabatan 

yang lowong direkrut dari sumber-sumber tenaga kerja 

diluar perusahaan. 

3) Metode Perekrutan  

a) Metode tertutup yaitu perekrutan hanya diinformasikan 

kepada para karyawan atau orang tertentu saja. 

b) Metode terbuka yaitu perekrutan diinformasikan secara luas 

dengan memasang iklan dan menyebarluaskan 

kemasyarakat. 

d. Proses Rekrutmen  

     Proses rekrutmen yaitu merupakan suatu proses atau tindakan 

yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk 

mendapatkan tambahan pegawai atau karyawan baru melalui 

beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi 

sumber-sumber penarikan tenaga kerja serta menentukan 

kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan dan orientasi 

tenaga kerja. Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai 

yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang 

memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. 
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Gambar 2.2 

 Proses Rekrutmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : R Wayne Mondy, Sumber Daya Manusia, 2008. 

 

e. Rekrutmen Dalam Islam  

     Islam mendorong untuk memperlakukan setiap muslim itu 

secara jujur dan adil. Sebagai contoh dalam sistem perekrutan 

karyawan dimana seorang manajer harus menilai seseorang 

dengan sikap jujur dan adil. Hal itu merupakan sebuah hal 

keseharusan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Maidah ayat 8:  

ٍو  ْٕ ٌُ قَ َْل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُآ َٔ ِ ُشََٓذاَء تِاْنقِْسِط ۖ  ٍَ ّلِِلَّ اِيٛ َّٕ ٍَ آَيُُٕا ُكَُٕٕا قَ َٚا أََُّٚٓا انَِّزٚ

ٰٗ أَْلَّ تَْعِذنُٕا ۚ اْعِذنُٕا ُْ  ٌَ َعهَ هُٕ ًَ ا تَْع ًَ َ َخثٌِٛش تِ ٌَّ َّللاَّ َ ۚ إِ اتَّقُٕا َّللاَّ َٔ  ۖ ٰٖ َٕ َٕ أَْقَشُب نِهتَّْق  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

Lingkuangan Eksternal 

Lingkuangan Internal 

Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Alternatif-alternatif Perekrutan 

Perekrutan 

Sumber-sumber Eksternal Sumber-sumber Internal 

Metode-metode Ekternal Metode-metode Internal 

Orang-orang yang direkrut 
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menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Maidah :8)60  

 

Sehubungan dengan ayat di atas, menjelaskan bahwa hal yang 

perlu diperhatikan dalam perekrutan karyawan secara islami, 

sama halnya dengan memilih seseorang pemimpin. Dengan 

memilih yang terbaik dari yang paling baik. Dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan didasarkan pada kelayakannya (ashlah). Dalam 

perekrutan karyawan harus menerapkan prinsip keadilan, artinya 

jabatan itu diberikan kepada orang yang lebih berhak dan lebih 

kompeten, bukan karna faktor kekerabatan diantara keduanya, 

bukan karena hubungan persahabatan atau pertemanan karena 

kesamaan negeri atau madzab, terikat atau suku.61 

 

3. Seleksi  

a. Pengertian Seleksi 

     Seleksi adalah suatu proses pemilihan tenaga kerja yang sudah 

tersedia yag bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang telah 

memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan.62
  

Sedangkan menurut Ambar T Silistiyani dan Rosidah seleksi 

merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan 

                                                             
60

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT SYGMA, 

2009), h. 88. 
61

 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 197. 
62

 Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 92. 
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untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau 

ditolak, dalam suatu instansi tertentu setelah menjalin serangkaian 

tes yang dilaknakanan.63 

Selain itu seleksi sering disebut sebagai suatu proses langkah 

kegiatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan apakah 

seseorang calon karyawan diterima atau ditolak berdasarkan 

kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. 

b. Jenis-Jenis Seleksi 

     Seleksi merupakan proses mencookan orang-orang dengan 

kualifikasi yang mereka miliki. Jenis-jenis seleksi antara lain : 

1) Seleksi administrasi 

yaitu seleksi yang berupa surat-surat atau berkas yang dimiliki 

oleh para pelamar untuk menentukan sudah sesuai dengan 

persyaratan yang diminta oleh perusahaan atau tidak. 

2) Seleksi secara tertulis 

Terdiri dari tes kecerdasan, tes kepribadian, bakat, minat, dan 

prestasi calon karyawan. 

3) Seleksi tidak tertulis  

Terdiri dari wawancara, praktik, maupun tes kesehatan atau 

medis para calon karyawan.64 

 

                                                             
63

 Ambar T Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2003), h.151. 
64

 Rivai Vethzal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan 

Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 192-193. 



49 
 

 

c. Tujuan Seleksi 

Adapun seleksi penerimaan karyawan baru dalam suatu 

perusahaan bertujuan untuk  mendapatkan :  

1) Karyawan yang qualified dan potensial. 

2) Karyawan yang jujur dan disiplin. 

3) Karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat. 

4) Karyawan yang terampil dan bergairah kerja. 

5) Karyawan yang dinamis dan kreatif. 

6) Karyawan yang inovatif dan bertanggungjawab sepenuhnya. 

7) Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. 

8) Karyawan yang mudah dikembangkan dalam masa depan. 

9) Karyawan yang dapat bekerja secara indivudi dan mandiri. 

10) Karyawan yang mempunyai prilaku dan budaya malu.65 

d. Proses Seleksi  

     Proses seleksi awal, alat seleksi awal adalah informasi pertama 

yang pelamar serahkan dan digunakan sebagai alat “penyaringan 

kasar” awal untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi 

kualifikasi dasar dari pekerjaan yang ditawarkan. Formulir 

aplikasi (termasuk surat rekomendasi) merupakan alat seleksi 

awal. Suatu organisasi melakukan cek terhadap latar belakang 

pelamar sebagai alat seleksi awal atau sebagai alat seleksi 

lanjutan, tergantung bagaimana suatu organisasi melakukannya.  

                                                             
65

 Malayu Hasibuan S.P,  Manajemen Sumber Daya Manusia : dasar dan kunci 

keberhasilan, (Jakarta: CV Masagung, 2002), h. 49. 
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       Seleksi substantif, jika mampu melewati tahap penyaringan 

awal, pelamar selanjutnya memasuki metode seleksi substantif. 

Tahap ini merupakan inti dari proses seleksi dan di dalamnya 

tercakup tes tertulis, tes kinerja, dan wawancara. 

1) Tes tertulis biasanya mencakup:  

a) Tes kemampuan kognotif atau inteligensi 

b) Tes kepribadian  

c) Kumpulan minat 

2) Tes simulasi kerja adalah Tes percobaan kerja (work sample 

tests) merupakan simulasi turunan dari sebagian atau semua 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelamar jika ia diterima 

bekerja.  

3) Wawancara sangat penting untuk menilai kemampuan mental, 

tingkat ketelitian, kemampuan antarpersonal pelamar. Ketika 

kualitas-kualitas ini berhubungan dengan kinerja, validitas 

wawancara sebagai alat seleksi meningkat dan bias menurun.  

Gambar 2.3 

Proses Seleksi 

 

 

 

 

 

 

Pelamar Melamar Pekerjaan 

Seleksi Awal 

Tujuan : menggunakan cara 

“Penyaringan kasar” untuk 

memutuskan apakah seseorang 

pelamar memenuhi kualifikasi dasar 

dari pekerjaan yang ditawarkan.  

Contoh : formulis aplikasi, 

pengecekan latar belakang. 

Pelamar yang tidak 

memenuhi kualifikasi 

dasar ditolak. 

Pelamar memenuhi kualifikasi 

dasar. 
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Sumber Data : Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge, 

Perilaku Organisasi, 2008. 

 

e. Indikator Seleksi  

     Menurut Simamora adapun indikator-indikator dalam proses 

seleksi yaitu meliputi:66  

1) Wawancara pendahuluan 

2) Pengisian formulir lamaran 

3) Wawancara 

4) Tes seleksi 

5) Pemeriksaan referensi dan latar belakang  

6) Pemeriksaan fisik  

7) Wawancara dengan penyedia 

 

                                                             
66

 Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: 

STIE YKPN, 2004), h. 307. 

Pelamar yang memenuhi 

kualifikasi dasar namun 

kualifikasinya lebih 

rendah dari yang lain. 

Seleksi Substantif 

Tujuan : menentukan pelamar yang 

paling kualifikasi dari semua yang 

memenuhi kualifikasi dasar. 

Contoh : tes tertulis, tes kinerja, dan 

wawancara.  

Pelamar dengan kualifikasi 

terbaik 

Pelamar terbaik yang 

memenuhi kualifikasi, 

tetapi gagal dalam seleksi 

lanjutan (tes kesehatan 

tidak baik, serta 

pengecekan latar belakang 

yang tidak baik, 

dinyatakan gagal. 

Pelamar mendapat pekerjaan 

Seleksi Lanjutan  

 Tujuan : melakukan pengeekan 

terakhir sebelum memberikan 

penawaran kerja kepada pelamar. 

Contoh : test kesehatan, dan 

pengecekan latar belakang. 
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f. Seleksi Dalam Islam  

     Proses seleksi merupakan tindak lanjut dari proses rekrutmen. 

Proses seleksi pada prinsipnya merupakan proses 

membandingkan spesifikasi para calon karyawan. dengan kata 

lain, prinsip utama proses seleksi adalah membandingkan man 

spec dengan kriteria yang dimiliki calon karyawan serta menggali 

kompetensi yang dimiliki calon karyawan sesuai dengan job spec 

yang diinginkan. Calon karyawan yang paling mendekati pada 

kriteria spesifikasi tersebut yang berpeluang paling besar untuk 

direkrut oleh perusahaan.  

Pada seleksi Syari’ah terdapat proses atau tahapan yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan penerapan prosesnya bisa 

diawal atau dipertengahan proses seleksi tergantung kebjakan 

yang diterapkan oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki 

kebijakan jika tes syari’ah adalah kriteria yang mutlak, maka 

prosesnya akan diletakan diawal proses seleksi yang dilakukan. 

Namun ada kalanya proses tersebut diletakan diantara proses 

seleksi karena manajemen memandang bahwa tes tersebut 

termasuk kedalam kriteria yang diinginkan. Adapun proses tes 

seleksi syari’ah yang dapat digunakan diantara lain: 

1) Analisis syari’ah aplikasi lamaran. 

2) Tes tertulis wawasan syari’ah. 
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3) Wawancara.67 

Seleksi dalam pandangan islam harus dilakukan berdasaran 

kepatutan dan kelayakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al-Qur’an surat Al-Qhasas ayat 26 : 

ٍِ اْستَؤَْجْشَت  َْٛش َي ٌَّ َخ ا َٚا أَتَِت اْستَؤِْجْشُِ ۖ إِ ًَ ُّ٘ اْْلَِيٍٛقَانَْت إِْحَذاُْ ِٕ اْنقَ  

Artinya : Salah satu seorang dari kedua wanita itu berkata: 

“Ya bpakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja (pada 

kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya”(Q.S Al-Qhasas : 26).68 

 

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah seseorang yang 

diberikan amanah untuk melakukan suatu pekerjaanya harus 

benar-benar baik dan bisa dipercaya untuk menjalankan suatu 

pekerjaannya dan harus bisa mempertanggungjawabkan segala 

sesuatu dalam pekerjaan yang dijalaninya. 

 

4. Penempatan  

a. Pengertian Penempatan 

     Prinsip yang perlu dilakukan dalam hal penempatan karyawan 

adalah The Right Man and The Right Job (orang yang tepat pada 

pekerjaan yang tepat). Hal ini dimaksudkan agar penempatan 

karyawan yang dilakukan menjadi efektif dan pelaksanaan kerja 

dapat mencapai hasil yang memuaskan. Penempatan karyawan 

                                                             
67

 Abu Fahmi, dkk, HRD Syari’ah Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, 2014), h. 164-166. 
68

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT sygma, 2009), h. 

337. 



54 
 

 

yang tepat akan menghasilkan kemampuan melaksanakan tugas 

dengan baik, tingkat kreativitas, inisiatif yang tinggi, tanggung 

jawab dan rasa memiliki terhadap pekerjaan.  

     Sedangkan menurut Rivai penempatan adalah mengalokasikan 

para karyawan pada posisi kerja tertentu, khusus pada karyawan 

baru sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya.69 

Kemudian Hasibuan mengemukakan Penempatan karyawan 

adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon 

karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan pekerjaan 

yang membutuhkannya dan sekaligus mendegelasikan authority 

kepada orang tersebut.70  

     Beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa 

penempatan pegawai merupakan suatu upaya untuk mengisi 

posisi yang kosong atau jabatan yang segera akan ditinggalkan 

oleh pejabat lama, dengan pemberian tugas dan tanggung jawab 

yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga menimbulkan 

kepuasan kerja bagi pegawai tersebut. Penempatan pegawai pada 

suatu jabatan tertentu, dapat merupakan promosi bagi pegawai 

yang bersangkutan apabila jabatan yang dipangku saat ini 

memiliki grade, tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar 

dibandingkan dengan jabatan sebelumnya. Sebaliknya dapat 

                                                             
69

  Rivai Veithzal, Op., Cit,  h. 210. 
70

 Malayu Hasibuan S.P, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi 

(Jakarta: Bumi Akasara, 2009), h. 63. 
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grade, tanggung jawab dan wewenang yang lebih kecil 

dibandingkan dengan jabatan sebelumnya. 

b. Proses  Penempatan  

     Menurut Sondang terdapat tiga jenis proses penempatan yaitu 

sebagai berikut  : 71 

1) Promosi  

Promosi adalah seseorang pegawai dipindahkan dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih 

besar, tingkatannya dalam hirarki jabatan lebih tinggi dan 

penghasilannya lebih besar. 

a) Asas-asas promosi karyawan, yaitu : 

(1) Kepercayaan 

(2) Keadilan 

(3) Formasi 

b) Dasar-dasar promosi, yaitu : 

(1) Pengalaman 

(2) Kecakapan 

(3) Kombinasi 

c) Syarat-syarat promosi, yaitu : 

Persyaratan promosi untuk setiap organisasi tidak selalu 

sama tergantung pada organisasi masing-masing. Syarat 

promosi pada umumnya meliputi :  

                                                             
71

 Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h. 169.  
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(1) Kejujuran  

Karyawan harus memiliki sikap kejujuran dalam 

melaksanakan sebuah perkerjaannya atau jabatannya 

dikarenakan dalam menjalankan sebuah pekerjaan 

tidak di landasi dengan sikap kejujuran maka akan 

menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan 

pribadinya. 

(2) Disiplin  

Sikap disiplin sejatinya sudah dilakukan sejak mulai 

pertama kerja, akan tetapi sikap disiplin ini harus 

benar-benar  disiplin baik untuk diri sendiri maupun 

dalam tugas-tugasnya dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

(3) Prestasi kerja  

Prestasi dalam dunia kerja yaitu mampu melakukan 

atau melaksanakan pekerjaanya sesuai target yang 

diberikan oleh perusahaan. 

(4) Kecakapan  

Karyawan yang cakap, kreatif, dan inovatif dalam 

menyelsaikan tugas-tugasnya. 

(5) Kepemimpinan  
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Karyawan yang memiliki sikap kepemimpinan yaitu 

mampu membina dan memotivasi baik dirinya maupun 

bawahannya. 

d) Tujuan promosi  

Untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa 

yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi 

dalam kerjanya, dapat menimbulkan kepuasan dan 

kebanggaan pribadi dalam melakukan pekerjaannya.72 

2) Alih tugas  

Dalam rangka penempatan, dapat mengambil salah satu dari 

bentuk yaitu : 

a) Bentuk pertama adalah penempatan seseorang karyawan 

dalam tugas baru dengan tanggung jawab yang lebih besar 

dan penghasilan yang relatif sama sesuai dengan tanggung 

jawabnya dalam jangka waktu yang lama. 

b) Bentuk kedua adalah alih tempat, hal ini biasanya 

karyawan yang dipekerjakan melakukan sebuah 

pekerjaanya yang sama dengan tanggung jawab yang sama 

dan penghasilannya yang relatif sama juga.73 

3) Demosi  

Tujuan pelaksanaan demosi adalah untuk menghindari 

kegiatan perusahaan, memberikan jabatan / posisi, gaji, dan 
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 Sondang P.Siagian, Op., Cit, h. 170.  
73

 Sondang P. Siagian, Op.,Cit., h. 171-172. 
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status yang tepat sesuai dengan kemampuan/kecakapan 

karyawan yang bersangkutan. Demosi ini merupakan hukuman 

terhadap karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas-

tugasnya pada jabatan yang dipangkunya hingga jabatanya 

diturunkan.74 

Gambar 2.4 

Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, 2011. 

 

c. Masalah Dalam Penempatan 

     Terdapat tiga masalah yang mendasari keputusan penempatan 

dalam sumber daya manusia yaitu : 

1) Efektifitas  

Efektifitas penempatan harus mampu meminimalisir 

kemungkinan terjadi kekacauan bagi karyawan dan 

perusahaan. 

2) Tuntutan hukum 
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Selama ini hubungan kerja yang tidak didasari pada kontrak 

resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan 

dengan persetujuan. 

3) Pencegahan seperasi (PHK) 

Salah satu bidang kreatif manajemen sumber daya manusia 

adalah upaya pencegahan seperasi ketika departemen sumber 

daya manusai dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM 

yang bernilai, maka uang yang ditanam didalam rekrutmen, 

dan seleksi tidak akan hilang.75 

d. Indikator Penempatan  

     Menurut Yuniarsih dan Suwatno dalam penempatan karyawan 

menyangkut beberapa indikator-indikator dari penempatan 

yaitu:
76

 

1) Pendidikan 

Pendidikan pendidikan minimum yang diisyaratkan yaitu 

menyangkut : 

a) Pendidikan yang seharusnya, artinya pendidikan yang 

harus dijalankan syarat. 

b) Pendidikan alternatif, yaitu pendidikan lain apabila 

terpaksa, dengan tembahan latihan tertentu dapat mengisi 

syarat pendidikan yang seharusnya. 

                                                             
75

 Veithzal Rivai Zainal dan Basri Mohdfawzi Ahmad, Permofamce Apprasial System 

yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 157-158. 
76

 Suwatno, Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 117-118. 
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2) Pengetahuan kerja  

Pengetahuan yang harus dimulai oleh seorang tenaga kerja 

agar dapat melakukan kerja dngan wajar. Pengalaman kerja ini 

sebelum ditempatkan dan harus diperoleh pada saat ia bekerja 

dalam pekerjaan tersebut. Indikatornya adalah : 

a) Pengetahuan mendasari keterampilan   

b) Peralatan kerja 

c) Prosedur pekerjaan 

d) Metode proses pekerjaan  

3) Keterampilan kerja  

Kecakapan/keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

hanya diperoleh dalam praktek. Indikator keterampilan kerja 

adalah :  

a) Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat 

keputusan, menghuting, menghafal, dan lain-lain. 

b) Keterampilan fisik, dapat bertahan lama dengan pekerjaan 

yang dikerjakannya,  

c) Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, 

berpidato, dan lainnya.  

4) Pengalaman kerja  

Pengalam seorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan 

tertentu. Pengalaman pekerjaan indikatornya adalah : 

a) Pekerjaan yang harus dilakukan 



61 
 

 

e. Penempatan  Dalam Islam 

     Penempatan tenaga kerja merupakan tindak lanjut dari seleksi 

yang menempakan calon karyawan yang telahn lulus seleksi pada 

jabatan/pekerjaan yang dibutuhkan dan sekaligus mendelegasikan 

wewenang kepada seseorang tersebut.
77

 Oleh karenanya dalam 

proses penempatan karyawan harus senantiasa mengingat bahwa 

harus selalu bahwa menempatkan orang-orang yang tepat, pada 

tempat dan waktu yang tepat.  

Islam mendorong umatnya untuk menempatkan tenaga kerja 

atau karyawan yang telah diseleksi berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 54-55 : 

وَ  ْٕ ُّۥ قَاَل إَََِّك ٱْنَٛ ًَ ا َكهَّ ًَّ ِّۦٓ أَْستَْخِهْصُّ نَُِْفِسٗ ۖ فَهَ هُِك ٱْئتَُِٕٗ تِ ًَ قَاَل ٱْن َٔ  

َُْٚا َيِكٍٛ نَ   ِِ ۖ إَِِّٗ َحفٌٌِٛ َعهِٛى ٌ  ٌأَِيٍَٛذ ٍِ ٱْْلَْس ٓائِ ََ ٰٗ َخ   قَاَل ٱْجَعْهُِٗ َعهَ

Artinya : Dan raja berkata: “Bawalah dia (Yusuf) 

kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) 

kepadaku.” Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan 

dia, dia (raja) berkata, “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini 

menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan 

kami dan dipercayai.” Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku 

bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku 

adalah orang yang pandai menjaga dan 

berpengetahuan.”(Q.S Yusuf: 54-55)78 
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 Malayu Hasibuan SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2009),h .63. 
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 Ath-Thabathaba’i, M. Husein Millah Ibrahim Dalam Tafsir Al Mizan fi Tafsir Al-
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     Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf A.S 

sangat tahu kemampuan yang beliau miliki dan beliau ingin 

membagi kemampuan tersebut untuk kepentingan masyarakat. 

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal 

penempatan tenaga kerja/karyawan dalam memegang sebuah 

jabatan penting diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang 

luas serta kemempuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik 

dan mampu memberikan dampak yang baik untuk perusahaan 

maupun dampak baik untuk antar karyawan. 

 

5. Gaji Karyawan 

a. Pengertian Gaji Karyawan 

     Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai konsekuensi dari status sebagai seorang 

karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan 

perusahaan.79 Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap 

yang diterima seorang karyawan karena kedudukannya dalam 

perusahaan.  

     Dewan penelitian pengupahan nasional mendefinisikan upah 

sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan atau akan dilakukan, serta berfungsi sebagai jaminan 
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 Triyuliana, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV Andi Offset 2013), h. 
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kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 

produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, dan 

peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pemberi kerja dan penerima kerja.80 

     Upah atau gaji menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

merumuskan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada 

pekerja atau karyawan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan, 

atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.81 

b. Tujuan Pemberian Gaji Karyawan 

Tujuan pemberian gaji atau upah adalah sebagai berikut 82: 

1) Ikatan kerja sama 

2) Kepuasan kerja  

3) Pengadaan efektif 

4) Motivasi  

5) Stabiitas karyawan 

6) Pengaruh serikat buruh 

7) Disiplin 
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 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Pustaka Setia, 2006). 
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8) Pengaruh pemerintah 

c. Faktor-Faktor Yang Menentukan Gaji Karyawan 

Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam perencanaan dan 

penentuan gaji. Adapun faktor-faktor itu adalah sebagai berikut : 

1) Penawaran dan Permintaan 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada 

lowongan pekerja (permintaan) maka gaji yang diberikan  

relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit 

daripada lowongan pekerjaan maka gaji yang diberikan akan 

relatif semakin besar. 

2) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar semakin baik, maka tingkat gaji akan semakin 

besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan 

perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat gaji yang 

diberikan akan relatif kecil. 

3) Serikat buruh/organisasi karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

gaji yang diberikanakan semakin besar. Sebaliknya jika serikat 

buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat gaji 

yang diberikan akan relatif kecil. 

4)  Produktivitas Kerja Karyawan 
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Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka gaji 

yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka gaji yang 

diberikan akan semakin kecil. 

5)  Pemerintah dan Undang-undang dan keppres 

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan 

besarnya batas gaji, upah/balas jasa minimum. Peraturan 

pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak 

sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat 

dan tindakan sewenang-wenang.83 

d. Indikator Gaji Karyawan  

     Gaji atau upah dapat diberikan kepada seseorang karyawan 

yang didasari pada beberapa indikator, yaitu diantaranya menurut 

prestasi kerja, menurut lama kerja, menurut senioritas, dan 

menurut kebutuhan.  

1) Menurut prestasi kerja  

Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya 

upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh 

karyawan yang bersangkutan. Berarti, besarnya upah tersebut 

bergantung kepada kinerja karyawan untuk mencapai target 

dalam waktu kerjanya. 
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2) Menurut lama kerja  

Cara ini sering digunakan atau sering disebut sistem upah 

waktu, besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya keryawan 

dalam melaksanakan atau menyelsaikan suatu pekerjaan. Cara 

ini perhitungannya dapat menggunakan perjam, perhari, 

perminggu, atau perbulan. Umumnya cara ini diterapkan bila 

ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan 

prestasi kerja. 

3) Menurut senioritas  

Cara pengupahan ini didasari pada masa kerja atau senioritas 

karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. 

4) Menurut kebutuhan 

Cara ini menunjukkan upah karyawan didasarkan oleh tingkat 

urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Yang 

berarti upah yang diberikan wajar apabila dapat dipergunakan 

untuk memenuhi kehidupan yang layak untuk kehidupan 

sehari-hari.84 

e. Gaji Karyawan Dalam Islam  

     Penetapan gaji atau upah Rasulullah SAW memberikan contoh 

yakni penentuan gaji bagi para karyawan sebelum mereka 

menjalankan pekerjaannya. Rasulullah memberikan petunjuk 

bahwa dengan memberikan informasi gaji atau upah yang akan 

                                                             
84

 Samsudin, Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

h. 276. 



67 
 

 

diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi 

pekerja untuk memulai pekerjaannya. Para pekerja akan 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja 

dengan pemberi kerja.85 Upah atau gaji dalam Islam dikenal 

sebagai istilah “Ujrah”. Hal ini sudah dijelaskan  dalam ayat Al-

Qur’an surat Ath-Tholaq ayat 6sebagai berikut :  

...… ٌْ ِ ٍَ  فَئ ٍَّ  نَُكىْ  أَْسَضْع َٕ  فَآتُُْٕ َّ  .…. أُُجَٕسُُْ

Artinya: Maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.86 

 

     Penjelasan mengenai definisi upah menurut Islam juga 

dikemukakan oleh Hafidhuddin dan Tanjung yang memaparkan 

bahwa definisi upah menurut pandangan Islam dan konvensional 

sebenarnya hampir sama, hanya saja Islam mendefinisikan upah 

lebih komprehensif, yaitu adanya kaitan dengan akhirat berupa 

imbalan pahala. Hal yang mendasar adalah bahwa penekanan 

kepada akhirat itu lebih penting sebagai tujuan hidup utama bagi 

orang beriman dibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).87 

 

B. Tinjauan Pustaka  

     Adapun untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama 

atau pengulangan terhadap sesuatu penelitian yang sama serta 
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menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tulis ilmiah tertentu 

maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Namun 

penelitian tentang objek pola rekrutmen, seleksi, penempatan serta gaji 

karyawan telah banyak di temukan dalam beberapa penelitian 

terdahulu. Maka penulis meninjau dari beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pembahasan 

masalah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

     Penalitian yang dilakukan oleh Nur Rohmatin, Andi Brawijaya  yang 

menyatakan bahwa BRI Syariah menggunakan dua sumber rekrutmen 

yaitu internal dan eksternal. Untuk seleksi karyawan di BRI Syariah di 

antaranya yaitu seleksi administrasi lamaran, wawancara, tes psikotes, 

medical check up, penandatanganan kontrak, kemudian ada beberapa 

kelemahan-kelemahan dari rekrutmen dan seleksi tersebut. Kelemahan-

kelemahan rekrutmen di BRI Syariah diantaranya yaitu ketika sumber 

internal diterapkan di BRI Syariah, hal ini akan mengurangi peluang 

BRI Syariah untuk mendapatkan calon karyawan yang diinginkan dan 

sesuai kebutuhan. Jika sumber internal diterapkan otomatis akan ada 

perpindahan antara divisi satu ke divisi yang lain, sumber internal ini 

akan berdampak pada pekerjaan yang ditinggalkan sehingga pekerjaan 

yang ditinggalkan tersebut kosong tidak ada yang menempati. 

Kemudian BRI Syariah merekrut karyawan baru untuk menempati 

jabatan kosong tersebut. Sehingga, ini tidak efisien dikarenakan selalu 
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menambah biaya dan juga akan menimbulkan lowongan- lowongan 

yang baru.88  

     Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Nasrudin Wibowo menyatakan 

bahwa pengolahan data dan interprestasi data terhadap masing-masing 

variabel dan dimensi pada masing-masing variabel disimpulkan sebagai 

berikut :  

a. Rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Dengan demikian semakin baik pelaksanaan sistem 

rekruktmen, maka akan semakin tinggi kinerja pegawai. 

b. Penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Dengan demikian semakin tinggi penempatan, maka akan 

semakin tinggi pula kinerja pegawai. 

c. Rekrutmen dan penempatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian semakin baik 

pelaksanaan rekrutmen dan semakin tinggi penempatan akan 

semakin meningkat kinerja pegawai.89 

     Penelitian yang dilakukan oleh Billy Renaldo Potale, Viktor 

Lengkong, Silcyljeova Moniharapon menyatakan bahwa dalam hasil 

penelitiannya Pengaruh rekrutmen dengan kinerja karyawan melalui 

pengujian regresi, ternyata ada pengaruh yang positif antara rekrutmen 

                                                             
88

 Nur Rohmatin, Andi Brawijaya,“Analisis Pola Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan di 

BRI Syariah (studi kasus pada bank BRI Syariah kantor pusat Jakarta)”, Jurnal Nisbah, 

Universitas Djuanda, Bogor, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2016), h. 148-149. 
89

 Sandi Nasrudin Wibowo, “Pengaruh Rekrutmen Dan Penempatan Pegawai Terhadap 

Kinerja Pegawai (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang A. Yani Bandung)”. Jurnal 

Monex, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Vol. 7, No. 1, (Januari, 2018), h. 342-344. 
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dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

rekrutmen khususnya pada PT.Bank SulutGo berdampak terhadap 

kinerja karyawan, dimana semakin baik rekrutmen maka dampaknya 

terhadap kinerja karyawan akan dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan 

hasil uji regresi yakni antara seleksi karyawan dengan kinerja 

karyawan, ternyata ada pengaruh yang positif dan signifikan dengan 

kinerja karyawan. Dimana seleksi dapat diikuti oleh peningkatan 

kinerja karyawan, sedangkan dari hasil uji parsial ternyata ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara seleksi dengan kinerja karyawan 

sebab memiliki nilai sig < 0,05. Pengaruh antara rekrutmen dan seleksi 

dengan kinerja karyawan khususnya pada PT. Bank SulutGo, ternyata 

diketahui ada pengaruh yang positif dan signifikan antara rekrutmen 

dan seleksi terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 

terbukti. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan khususnya pada PT. Bank SulutGo adalah seleksi, alasannya 

karena variabel seleksi memiliki nilai koefisien regresi yang terbesar 

jika dibandingkan dengan variabel rekrutmen, sehingga hipotesis kedua 

dapat dikatakan terbukti.90 

     Penelitian yang dilkukan oleh Fita Polii, Altje L. Tumbel, Irvan 

Trang  yang menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya  analisis data 

dan pengujian hipotesis menunjukan bahwa gaji dan penempatan kerja 

                                                             
90 Billy Renaldo Potale, Viktor Lengkong, Silcyljeova Moniharapon,“Pengaruh Proses 

Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank SULUTGO”, Jurnal Berkala 

Ilmiah Efesiensi, Universitas Sam Raulangi, Manado, Vol. 16, No. 4, (September, 2016), h. 459-

463. 
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secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 

Manado. Hasil analisis dan hipotesis memperlihatkan bahwa Gaji 

berpengaru secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini berarti bahwa Gaji di perlukan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam instansi perusahaan. Sebab dengan adanya Gaji yang 

baik dan sesuai dengan peran, tanggung jawab serta kedudukan seorang 

karyawan maka karyawan tersebut dapat lebih memaksimalkan 

kinerjanya guna untuk mencapai target yang diinginkan suatu 

perusahaan. Penempatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa penempatan kerja di 

perlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu instansi 

perusahaan. Karena dengan adanya penempatan kerja yang baik di 

tempat kerja dapat lebih memaksimalkan kinerja seorang karyawan, 

penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

seorang karyawan dapat lebih memberikan kontribusi yang baik untuk 

suatu perusahaan dan dapat mempermudah tercapainya tujuan suatu 

organisasi. Bahwa secara simultan variabel bebas Gaji (X1) dan 

Penempatan Kerja (X2) memiliki hasil yang positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat Kinerja Karyawan (Y). Dan secara parsial 

variabel bebas Gaji (X1) dan Penempatan Kerja (X2) bepengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kinerja Karyawan (Y).91 
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 Fita Polii, Altje L. Tumbel, Irvan Trang, Jurnal. “Gaji dan Penempatan Kerja 
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     Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang membahas tentang 

kinerja karyawan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah, penelitian ini menekankan pada analisis pengaruh 

pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan gaji karyawan, berikut dalam 

pandangan perspektif ekonomi Islam, dalam hal ini pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

                                                                                                                                                                       
Pengaruhnya Terdahap Kinerja karyawan”. fakultas ekonomi dan bisnis jurusan manajemen, 

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016), h. 2122-2123. 
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