
 
 

ANALISIS PENGALAMAN PRAKTIK MAGANG PADA 

INDUSTRI PERBANKAN DAN PERKANTORAN TERHADAP  

KEBERHASILAN KERJA  DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

(Studi Pada Alumni Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung) 

 

 

 

 

 

 

Skripsi  

  

SHINTA 

NPM: 1651010323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi Ekonomi Syari’ah 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

 1443 H/2022 M  



 
 

ANALISIS PENGALAMAN PRAKTIK MAGANG PADA 

INDUSTRI PERBANKAN DAN PERKANTORAN TERHADAP  

KEBERHASILAN KERJA  DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

(Studi Pada Alumni Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung) 

 

 

 

Skripsi 

 

SHINTA 

NPM: 1651010323 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E 

Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M.Acc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi Ekonomi Syari’ah 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

 1443 H/2022 M  



ii 
 

ABSTRAK  

 

Program praktik magang merupakan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang telah dipelajari serta 

mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan dikampus. 

Pengalaman yang didapatkan selama magang berguna bagi mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri terjun kedunia kerja, karena mahasiswa 

telah merasakan menjadi seorang pekerja di tempat prakerin. 

Mahasiswa yang mencapai keberhasilan prakerin ditunjukkan dengan 

tercapainya kompetensi-kompetensi atau tujuan dari prakerin itu 

sendiri dan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk merekrut 

mahasiswa yang memiliki kinerja yang baik saat praktik magang 

berlangsung.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode filsafat postpositivisme dan penelitian ini bersifat kualitatif, 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti 

adalah instrument kunci. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana peran pengalaman praktik magang industri perbankan dan 

perkantoran dalam menunjang keberhasilan kerja mahasiswa FEBI 

UIN Raden Intan Lampung? Dan bagaimana pengalaman praktik 

magang industri perbankan dan perkantoran terhadap keberhasilan 

kerja mahasiswa FEBI UIN dalam persfektif  islam? Tujuan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengalaman praktik 

magang industri perbankan dan perkantoran terhadap keberhasilan 

kerja mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung dan untuk 

mengetahui pengalaman praktik magang industri perbankan dan 

perkantoran terhadap keberhasilan kerja mahasiswa FEBI UIN dalam 

persfektif  islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan kuesioner. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa FEBI yang pernah 

melakukan praktik magang sebanyak 1684 dan sampel yang diambil 

sebanyak 100 responden. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa 

pengalaman praktik magang mendukung terhadap keberhasilan kerja 

yaitu memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia industri, 

meningkatkan keterampilan diri, memiliki kualitas dan kuantitas kerja. 

Dalam perspektif islam praktik magang terhadap keberhasilan kerja 
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meningkatkan kemajuan dengan mengembangkan kemampuan kinerja 

yang didorong oleh nilai-nilai agama, sehingga praktik magang  

industri perbankan dan perkantooran terhadap keberhasilan kerja 

secara perspektif islam sudah diterapkan.  

 

Kata Kunci: Pengalaman Praktik Magang dan Keberhasilan 

Kerja 
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MOTTO 

 

         

                         

                   

 

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu  

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan  

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada  

kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(QS. At-Taubah ayat 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk lebih memahami skripsi ini, 

agar mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat di dalam skripsi 

ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul 

skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Pengalaman Praktik 

Magang Industri Perbankan Dan Perkantoran Terhadap 

Keberhasilan Kerja Dalam Perspektif Islam (Studi Pada 

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung)” Untuk itu perlu diuraikan istilah-istilah dalam judul 

tersebut sebagai berikut:  

1. Analisis adalah kegiatan penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya).
1
  

2. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan 

apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan 

alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan 

seluruh kenyataan termasuk yang ilahi.
2
 

3. Praktik Magang Industri atau Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) Merupakan pola penyelenggaraan diklat yang 

dikelola mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi dan sertifikasi. Prekerin seharusnya memberikaan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 58.  
2 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar (Jakarta: Kanisius, 2002), 32.  



 
 

 
 

2 

bekal yang ukup mempersiapkan peserta didik memasuki 

dunia usaha dan dunia industri.
3
 

4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4
 

5. Perkantoran menurut Prajudi Atmosudirdjo, kantor adalah 

unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf personnel dan 

operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.
5
 

6. Keberhasilan Kerja merupakan keadaan yang diinginkan 

oleh semua orang dalam kehidupan kerjanya yang tiap-tiap 

orang tidaklah sama ukurannya, karena kita tahu bahwa 

manusia adalah unik satu dengan yang lain berbeda.
6
 

7. Perspektif berasal dari kata italia (propertiva) yaitu yang 

berarti gambaran pandangan, pengertian singkatnya adalah 

ilmu melihat. Dalam ilmu ini memungkinkan kita 

menggambarkan suatu benda/ruang didalam sebuah bidang 

datar.
7
 

8. Islam merupakan ajaran allah Swt yang dturunkan untuk 

mengatur tata pola kehidupan manusia melalui para rosul, dari 

nabi Adam AS sampai kepada nabi Muhammad Saw.
8
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa dianggap masyarakat sebagai seseorang  yang 

memiliki tingkat intelektualitas tinggi, dewasa, mandiri dan bisa 

diajak untuk  melakukan segala kegiatan yang berhubungan 

                                                             
3Dikmenjur, Pedoman Pelaksanaan Prakerin. Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, Jakarta, 2008. 
4Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta: 

Kanisius, 2003), 17. 
5Ida Nuraida, Manajemen Administrasi Perkantoran (Yogyakarta: Kanisius, 

2008), 1. 
6Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Kencana, 2015), 253. 
7Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1202 
8Elihami, Keislaman  (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 5 
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dengan kemanusiaan. Konsep mahasiswa sebagai penerus bangsa 

yang seperti itu memang telah tertanam dibenak masyarakat, 

bahkan masyarakat daerah pedesaan selalu membangga-

banggakan mahasiwa karena dianggap bisa segala-galanya. Di 

perguruan tinggi, mahasiswa diberikan bekal ilmu yang nantinya 

berguna dalam karir, sehingga dengan ilmu yang dimiliki 

diharapkan mahasiswa mempunyai kesiapan dalam menghadapi 

dunia kerja.
9
 

Alasan  seseorang  masuk  perguruan  tinggi  salah 

satunya  adalah  supaya mendapatkan  pekerjaan yang  layak dan  

sesuai  dengan bidang  yang diinginkan. Mahasiswa berharap 

dengan bekal yang telah didapatkan saat kuliah, setelah lulus 

mendapatkan  pekerjaan dengan  mudah sesuai  dengan 

bidangnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat 

yang berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin mudah pula dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, fakta 

yang ada, banyak sarjana yang menganggur, dan banyak pula 

yang mendapatkan pekerjaan  namun  tidak  sesuai dengan  bidang  

yang diambil saat kuliah. Berikut ini data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik mengenai tenaga kerja yang memiliki 

pekerjaan dan pengangguran. 

Tabel 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja, Bekerja, Pengangguran  

Tahun 2017-2020 

Tahun  Tenaga Kerja Bekerja  Pengangguran 

2017 128, 1 juta 121, 0 juta 7, 0 juta 

2018 133, 9 juta 127, 1 juta 6, 9 juta 

2019 133, 56 juta 126, 51 juta  7, 05 juta 

                                                             
9Malik Ibrahim, “Pengaruh Praktik Kerja Lapangan Dan Motivasi Memasuki 

Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Pendidikan IPS”. (Skripsi State 
University Malang, 2018), 1-2.  
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2020 138, 22 juta  128, 55 juta  9, 7 juta  

 Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019 

 

Dari table diatas menunjukkan bahwa masih banyak 

terdapat pengangguran dan membuktikan bahwa tenaga kerja 

selaras dengan pengangguran. Salah satu upaya untuk mengurangi 

tingkat pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah yaitu 

dengan peningkatan pendidikan. Cara tersebut ditempuh dengan 

mengesahkan Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas). Dalam pasal 3 UU 

Sisdiknas tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
10

 

Perguruan tinggi diyakini merupakan sarana yang mampu 

menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan, keterampilan 

dan keahlian selanjutnya dikembangkan sesuai dengan apa yang 

mereka peroleh dari pembelajaran dikelas dan dapat diaplikasikan 

ketika memasuki dunia kerja, sehingga lulusan perguruan tinggi 

juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar tentang kebutuhan 

tenaga kerja dan mampu menciptakan lulusan yang mampu 

memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan kerja.  

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau yang 

dikenal UIN Lampung merupakan Kampus yang memiliki 

beberapa Fakultas dalam menunjang kegiatan pembelajaran yaitu: 

FTK, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas FEBI, 

Fakultas Ushuludin, dan Fakultas Adab. Fakultas Febi memiliki 

empat prodi yaitu: Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntasi 

                                                             
10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  

Pasal 3. 
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Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki program 

tersendiri untuk mempersiapkan mahasiswa nya untuk siap terjun 

ke dunia kerja yaitu melalui praktik kerja magang atau praktik 

kerja industri (Prakerin). Program tersebut menerjunkan langsung 

mahasiswa ke lapangan agar dapat mempraktikkan teori yang 

telah diajarkan oleh dosen. Program prakerin diharapkan dapat 

memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mempraktikkan 

teori yang telah dipelajari serta mendapatkan pengalaman yang 

tidak didapatkan dikampus. Pengalaman yang didapatkan selama 

prakerin berguna bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri 

terjun kedunia kerja, karena mahasiswa telah merasakan menjadi 

seorang pekerja di tempat prakerin. 

Keberhasilan prakerin ditunjukkan dengan tercapainya 

kompetensi-kompetensi atau tujuan dari prakerin itu sendiri. 

Selain itu prakerin menambah pengetahuan mahasiswa tentang 

dunia kerja sebab mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan 

diperkuliahan. Perubahan yang terjadi pada mahasiswa lebih 

banyak ke hal-hal yang positif, karena mereka telah terlatih untuk 

mandiri saat berada ditempat praktik. Dengan kata lain, prakerin 

memberikan pengalaman kerja yang nyata yang nantinya akan 

dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah dan akan menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan tempat mereka menimba ilmu 

dengan pelaksanaan prakerin untuk merekrut menjadi salah satu 

karyawan karena melihat kinerja yang dilakukan saat prakerin 

berlangsung.
11

 

Hasil penelitian Ikke Tutiana Mustiany menemukan 

bahwa tidak semua siswa merasakan manfaat dari pelaksanaa 

prakerin, karena salah satu tujuan prakerin yang menyiapkan 

siswa untuk dapat terserap di dunia kerja belum sepenuhnya 

tercapai. Hal tersebut terbukti dari masih adanya siswa yang 

                                                             
11Ikke Tutiana Mustiany, Analisis Keberhasilan Praktik Kerja Industri 

(PRAKERIN) Sebagai Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Dengan Model 
Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Di SMK Baran Wasalaman Batang, 

(Journal, UNS, 2017), 12. 
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belum bekerja. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan prakerin belum 

sepenuhnya berhasil dalam mempersiapkan lulusannya agar bisa 

terserap di dunia kerja.
12

 

Adanya faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

melakukan magang diindustri perbankan dan perkantoran karena 

mahasiswa lulusan FEBI sangat cocok bekerja dibidang tersebut 

sesuai dengan materi yang dipelajari dikampus yang menjurus ke 

perbankan ataupun perkantoran. Adapun dari mereka yang 

melakukan magang di Perbankan sebanyak 70 mahasiswa dan 

Perkantoran sebanyak 30 mahasiswa. Seperti penelitian terdahulu 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul “Analisis Pengalaman 

Praktik Magang Industri Perbankan Dan Perkantoran 

Terhadap Keberhasilan Kerja Mahasiswa FEBI UIN Raden 

Intan Lampung Dalam Perspektif Islam” 

 

C. Batasan Masalah 

Fokus Penelitian dalam penelitain ini adalah alumni mahasiswa 

FEBI lulusan 2017-2020 yang melakukan praktik magang di 

industri perbankan dan perkantoran. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis kemukakan pada 

bagian latar belakang, Adapun Rumusan Masalah dari penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana Peran Pengalaman Praktik Magang Industri 

Perbankan dan Perkantoran Dalam Menunjang Keberhasilan 

Kerja Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung ? 

2. Bagaimana Pengalaman Praktik Magang Industri Perbankan 

dan Perkantoran Terhadap Keberhasilan Kerja Mahasiswa 

FEBI UIN Dalam Perspektif  Islam ? 

                                                             
12 Ibid,  231. 
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E. Tujuan Penelitian    

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Pengalaman Praktik Magang Industri 

Perbankan dan Perkantoran Terhadap Keberhasilan Kerja 

Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

2. Untuk Mengetahui Pengalaman Praktik Magang Industri 

Perbankan dan Perkantoran Terhadap Keberhasilan Kerja 

Mahasiswa FEBI UIN Dalam Perspektif Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan, seperti perusahaan, mahasiswa, 

ilmu pengetahuan dan juga penulis. Adapun kegunaan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah 

pemikiran keislaman pada umumnya dan civitas akademika 

jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah khususnya. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

penulis maupun pembaca mengenai pengaruh pengalaman 

praktik magang industri perbankan dan perkantoran yang 

menjadi faktor terhadap keberhasilan  kerja mahaiswa FEBI 

UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

penelitian kualitatif dimana dapat diartikan sebagai 
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metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisi 

data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
13

 

b) Sifat Penelitian 

Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang 

sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi atau ada.
14

 

2. Sumber Data 

a) Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek 

penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer 

diperoleh secara langsung melalui wawancara, 

angket/kuesioner dan observasi yang akan dilakukan 

dengan mewawancara beberapa alumni mahasiswa FEBI 

yang pernah mengikuti praktik magang dan dengan 

dibantu melalui daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 

alumni mahasiswa FEBI. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

catatan, buku, dan instansi terkait dalam bentuk yang 

sudah jadi berupa publikasi. Artikel buku–buku sebagai 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2016), 8.  
14 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2012),  21. 



 
 

 
 

9 

teori, majalan dan lain sebagainya. Beberapa data 

sekunder yang peneliti peroleh antara lain yaitu 

mengumpulkan data-data dari internet, jurnal, dan buku-

buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. 

Diantaranya Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas 

Kerja, Industri Perbankan, Perkantoran dan lain 

sebagainya. 

3. Populasi Dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari data 

yang diambil melalui pusat layanan kemahasiswaan FEBI, 

diperoleh 1684 mahasiswa FEBI lulusan tahun 2017-2020 

yang telah menjadi alumni dan sudah diwisudakan akan 

menjadi populasi penelitian.
15

 

b. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh popolasi tersebut. Bila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.
16

 Pada penelitian ini 

menggunakan Purposive Sampling yang merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel, pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian, kriteria mengenai siapa saja yang 

pantas (memenuhi syarat) untuk dijadikan sampel. 

Adapun kriteria atau syarat penelitian yaitu : 

                                                             
15Dania Hellin Amrina, “Jumlah Data Alumni FEBI”, Wawancara, Februari 

24, 2020.   
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed 

Methos), (Yogyakarta : Penerbit Bandung, 2016), 81. 
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a) Mahasiswa FEBI Lulusan 2017-2020 

b) Mahasiswa FEBI yang pernah melakukan magang 

pada industri perbankan dan perkantoran. 

Adapun dalam penelitian ini kecilnya sampel tersebut 

penelitian berpedoman pada rumus Slovin. Yaitu sampel 

tersebut diambil seluruh populasi yakni Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam lulusan 2017-2020 dengan menggunakan 

persentase tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 

10%. Penentuan ukuran sampel narasumber yang 

ditunjukkan sebagai berikut :  

 

 Ket : n= Ukuran Sampel  

 N = Ukuran Populasi  

 e = tingkat kesalahan dalam memilih anggota 

sampel yang ditolerir (tingkat kesalahan dalam 

sampling ini adalah 10%) 

  

n= 94,39 dibulatkan menjadi 100 Responden 

 Jadi, berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

100 responden di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam 

melakukan penelitian. Sebelum dilakukan pengumpulan data, 

seorang peneliti harus terlebih dahulu mengumpulkan cara 

pengumpulan data yang akan digunakan (Buku). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

adalah  sebagai berikut : 
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a.  Observasi 

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
17

 Dalam  penelitian ini observasi yang 

dilakukan yaitu datang langsung ke lokasi penelitian 

(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) untuk memperoleh 

data–data yang dibutuhkan. 

 b.    Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berkandaskan pada masalah, tujuan, dan 

hipotesisi penelitian. Hal ini mengenai pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data berupa jumlah 

Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung yang pernah 

pelakukan praktik magang, tugas–tugas yang diberikan, 

dan data–data lainnya yang relevan dengan penelitian 

penulis dengan cara bertatap muka langsung dengan 

beberapa Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

yang pernah melakukan praktik magang. 

c. Kuesioner  

Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara yang memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Responden adalah orang yang 

                                                             
17Ibid, 145. 
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memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam 

angket. Angket bersifat koperatif dalam arti responden 

diharapkan bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan 

menjawab pertanyaan–pertanyaan peneliti secara tertulis 

sesuai dengan petunjuk–petunjuk yang diberikan.
18

 

d. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Analisis deskriptif merupakan 

bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara 

pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu 

penelitian. Kegiatan yang termasuk dalam kategori 

tersebut adalah kegiatan collection atau pengumpulan 

data, grouping atau pengelompokkan data, penentuan nilai 

dan fungsi statistik serta yang terakhir termasuk 

pembuatan grafik dan gambar. Sebagian besar analisis 

deskriptif memang dikalkulasikan dengan menggunakan 

prosedur frekuensi, tetapi prosedur analisis deskriptif 

memiliki keunggulan, yaitu lebih efisien dalam beberapa 

hal karena tidak melakukan sorting atau pengurutan data 

nilai ke tabel frekuensi.
19

  

Penelitian ini bersifat deduktif yaitu cara berpikir 

yang implementasikan sesuatu yang umum dan 

selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang 

khusus. Pendekatan atau metode deduktif merupakan 

sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau 

lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang 

diberikan.  

                                                             
18 Ibid. 142.    
19 Ibid, 207  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sumber Daya Manusia 

1.  Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 

sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, 

organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk 

kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi menuntut untuk setiap organisasi 

mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif 

untuk menjalankan organisasi. 

Di era persaingan global yang ketat, sumber daya 

manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling 

penting memainkan peran utama dalam menjaga 

keberlanjutan organisasi, kredibilitas serta penciptaan 

kepercayaan publik. Penekanan pada sumber daya manusia 

sebagai modal berharga dalam organisasi mencerminkan 

tekanan lebih pada sumber daya tak berwujud daripada 

yang nyata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Backer 

1964) bahwa investasi sumber daya manusia bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi baik dalam 

jangka panjang atau pendek.
20

 

Wayne Mondy menyatakan dalam hal ini sumber 

daya manusia mengacu tidak hanya terdiri atas pelatihan 

dan pengembangan namun juga aktivitas–aktivitas 

perencanaan dan pengembangan karir individu, 

pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian 

kinerja pelatihan dirancang untuk memberi para peserta 

didik sejumlah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan 

untuk pekerjaan mereka. Pengembangan melibatkan 

                                                             
20Roosje Kalangi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat 

Sipil Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal LPPM 

Bidang EkoSusBudKum, no. 1 (2015):  2.  
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pembelajaran yang beranjak keluar dari pekerjaan, dan 

memiliki fokus lebih yakni berjangka panjang. 

Salah satu bentuk dari pelatihan dan pengembangan 

yakni magang. Magang merupakan metode khusus 

perekrutan yang melibatkan penempatan mahasiswa pada 

pekerjaan sementara tanpa adanya kewajiban bagi 

perusahaan untuk mempekerjakan mahasiswa tersebut 

secara tetap maupun kewajiban bagi mahasiswa tesebut 

untuk memberi mahasiswa posisi tetap dalam perusahaan 

tersebut setelah yang bersangkutan lulus, praktik magang 

dapat disebut juga sebagai praktik kerja. Selama magang, 

para mahasiswa melihat sendiri praktik–praktik bisnis yang 

diberikan oleh perusahaan. Magang juga memberikan 

peluang bagi mahasiswa untuk  kesenjangan antara teori 

bisnis dengan praktik di lapangan.
21

 

2.  Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan 

sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengevaluasian atas 

sumber daya manusia atas pengadaan, pengembangan, 

pengkompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi, keinginan karyawan dan kebutuhan masyarakat. 

Definisi tersebut mencakup pemilihan karyawan yang 

memiliki kriteria yang tepat dalam penempatan posisi di 

perusahaan, sesuai dengan kriteria perusahaan sehingga 

karyawan dengan kualifikasi tersebut bisa didapatkan, 

dipertahankan kemudian di kembangkan kemampuannya 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Akibat dari kompetisi perusahaan yang semakin lama 

semakin ketat sehinga kebutuhan atas kualifikasi karyawan 

juga mengalami dinamisasi sesuai tuntutan zaman dan 

                                                             
21 Wayne Mondy, manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: Erlangga, 

2008), 152. 
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kebutuhan perusahaan. Dan karna manajemen sumber daya 

manusia merupakan sebuah proses yang berkelanjutan 

yang senada dengan pengoperasian perusahaan, maka 

perhatian terhadap manajemen sumber daya manusia 

memiliki posisi yang sangat spesial didalam sebuah 

perusahaan. Banyak perusahaan terutama yang berskala 

menengah dan besar, distruktur perusahaannya secara 

khusus menggunakan departemen SDM atau personalia 

atau kepegawaian yang bertugas khusus dalam mengelola 

SDM-nya. 

3.  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah 

mengelola manusia secara efektif dan efisien sehingga 

diperoleh sumber daya manusia terpuaskan oleh 

perusahaan dan dapat memuaskan keinginan perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatian 

pada pengelolaan SDM yang merupakan bagian dari 

manajemen umum. Sebagaimana manajemen umum 

memeiliki fungsi, manajemen SDM juga memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut:  

1) Fungsi Manajerial  

a) Perencanaan (Planning)  

b) Pengorganisasian (Organizing) 

c) Pengarahan (Directing) 

d) Pengendalian (Controlling) 

 

2) Fungsi Operasional  

a) Pengadaan tenaga kerja (SDM) 

b) Pengembangan 

c) Kompensasi 

d) Pengintegrasian  
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e) Pengarahan 

f) Pemutusan hubungan kerja 

4. Manajemen SDM  

   Tugas pokoknya adalah merealisasikan tujuan 

perusahaan serta memenuhi kebutuhan karyawan dan 

keluarganya, juga memenuhi tuntutan masyarakat secara 

umum. Tugas manajemen SDM memadukan atau 

mengintegrasiakn ketiga tuntutan tersebut, yaitu tujuan 

perusahaan, kebutuhan karyawan dan tuntutan mayarakat 

umum. Sehingga perpaduan ini  dapat memaksimalkan 

efektivitas, produktivitas, efisiensi dan kinerja perusahaan.  

   Perancangan analisis jabatan, pengadaan 

karyawan, pengembangan karyawan serta pemeliharaan 

karyawan, akan meningkatkan potensi karyawan dalam 

bekerja. Hal ini disebabkan karena jabatan yang ada telah 

dirancang sedemikian rupa, kemudian karyawan yang 

diterima telah menempuh seleksi yang tepat sehingga 

karyawan yang diterima adalah manusia terbaik dari yang 

baik. Setelah karyawan diterima akan mengalami proses 

penidikan dan pelatihan sehingga keterampilan dan 

keahlian karyawan akan menigkat sesuai kebutuhan 

perusahaan, yang dapat meningkatkan produktivitas 

karyawan. 

5. Proses Manajemen Sumber Daya Manusia  

  Proses SDM adalah keseluruhan proses yang 

berkaitan dengan usaha perusahaan yang menyangkut 

SDM dimulai dari perencanaan SDM, pengadaan SDM 

yang menyangkut rekrutmen, seleksi, pengenalan dan 

penempatan. Kemudian proses pengitegrasian antara tujuan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, serta pemeliharaan 

tenaga kerja yang   mencangkup program keselamatan, 

kesehatan kerja dan program kesejahteraan karyawan.  

  Secara umum proses manajemen SDM dapat dibagi 

dalam enam fungsi utama yaitu:  



 
 

 
 

17 

1) Pengadaan: Mencari dan mendapatkan SDM sesuai 

kebutuhan perusahaan yang mencangkup rekrutmen, 

seleksi, pengenalan dan penempatan karyawan.   

2) Pengembangan: Mengembangkan SDM sesuai 

kebutuhan perusahaan yang pelatihan dan 

pengembangan karir karyawan.   

3) Pengkompensasian: Kompensasi SDM merupakan 

semua pembayaran dalam bentuk uang, benda atau 

komoditas yang diberikan sebagai penghargaan kepada 

karyawan. 

4) Pengintegrasi: pengintegrasian atau memadukan antara 

tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan, upaya 

penginegrasian ini diantaranya adalah hubungan antar 

manusia melalui komunikasi, motivasi, kepemimpinan, 

perjanjian kerja dan hubungan industrial melalui 

perundingan bersama. 

5) Pemeliharaan: Memelihara SDM mencangkup di 

dalamnya program keselamatan dan kesehatan kerja dan 

program kesejahteraan karyawan.  

6) Pemutusan hubungan kerja: Pengakhiran hubungan 

kerja karna suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajban antara karyawan dan 

pengusaha. 

6. Metode Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia biasa melakukan tiga 

metode pendekatan, di antaranya adalah: 

1) Pendekatan Mekanis  

 Pendekatan mekanis atau biasa disebut 

merupakan penggantian fungsi tenaga kerja dari 

manusia dengan tenaga mesin dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Pendekatan mekanis menekankan analisis 

pada spesialisasi, standarisasi, produktivitas dan 

memandang manusia sama dengan mesin. Spesialisasi 
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merujuk pada pekerjaan mesin yang spesifik pada 

pekerjaan tertentu, standarisasi merujuk pada pekerjaan 

mesin lebih seragam atau berstandar dibandingkan 

manusia, produktivitas merajuk pada mesin yang dapat 

berproduksi lebh banyak dibandingkan manusia. 

Sehingga manajer selalu membandingkan antara 

manusia dengan mesin adalah sama, sehingga dalam 

pemilihan tenaga kerja manusia atau tenaga kerja 

mesin. Manajer tinggal memperhatikan spesifikasi 

pekerjaan, kemudian mempertimbangkan penggunaan 

manusia atau mesin. 

 Kelebihan pendekatan ini adalah produksi 

yang sangat terstandar karena pekerjaan mesin lebih 

terstandar dibandingkan pekerjaan manusia. Kemudian 

produktivitas yang tinggi karena penggunaan mesin 

dapat dijalankan 24 jam per hari, tanpa mengalami 

resitensi atau penolakan dari mesin. Sedangkan 

kelemahannya adalah pekerjaan membosankan untuk 

para pekerja manusia. Kemudian kreaktivitas menurun 

dan kebanggaan karyawan dalam bekerja pun menurun. 

Pendekatan mekanis dapat menimbulkan berbagai 

masalah di antaranya adalah: pengangguran teknologis, 

keamanan ekonomis, organisasi buruh dan kebanggaan 

dalam pekerjaan. 

2) Pendekatan Paternalistis 

  Pendekatan paternalistis merupakan 

pendekatan kebapakan, dimana manajer berprilaku 

sebagai seorang ayah dalam mengarahkan bawahannya. 

Bawahan meperoleh perlakuan yang sangat baik, 

dimana fasilitas diberikan tanpa pertimbangan matang 

atas urgensi dari fasilitas tersebut. Contohnya: 

karyawan diberikan pinjaman uang, pendirian toko 

karyawan yang memungkinkan karyawan dapat 

membeli secara kredit ditoko tersebut.  
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  Secara garis besar, pendekatan paternalistis 

merupakan perlakuan manajer ke karyawan selayaknya 

perlakuan ayah ke anak. Kelemahan pendekatan 

paternalistis membuat karyawan jadi manja, yang dapat 

menurunkan produktivitas karyawan, serta menurunkan 

keuntungan perusahaan dan kelangsungan hidup 

perusahaan dapat terancam. Pendekatan ini kemudian 

menstimulus munculnya pendekatan sistem sosial. 

3) Pendekatan Sistem Sosial  

  Pendekatan sistem social merupakan 

pendekatan yang memandang bahwa perusahaan 

merupakan organisasi yang memiliki sistem yang 

kompleks, dan organisasi yang berjalan dilingkungan 

yang kompleks juga. Manajer harus mengetahui bahwa 

tujuan perusahaan akan tercapai secara maksimal jika 

terjalin hubungan yang harmonis antara seluruh atasan 

dan bawahan, serta terjalin kerjasama antara sesama 

karyawan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa 

seluruh komponen perusahaan saling bergantung antara 

satu dengan yang lain. Sehingga interaksi dan 

kerjasama antara seluruh anggota dalam perusahaan 

sangatlah penting, baik itu pemilik para manajer dan 

para staff.  

  Tiap karyawan dalam struktur perusahaan 

dimana pun posisinya baik diatas maupun yang paling 

bawah memiliki peran dan fungsinya masing-masing. 

Dimana dengan peran dan fungsi yang spesifik ini 

membuat tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

maksimal. Ego manusia yang sering beranggapan 

masing-masing memiliki kontribusi yang paling penting 

harus diminimalis. 

  Pendekatan sistem sosial pada intinya 

berlandaskan pada interaksi yang harmonis, saling 

membutuhkan, saling melengkapi, saling menghargai 
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sehingga menjadi satu sistem sosial yang seutuhnya, 

dikarnakan seluruh komponen social berfungsi sesuai 

denganpran masing-masing.
22

  

 

B. Pengalaman Praktik Magang Industri 

1.  Pengertian Pengalaman Praktik Magang 

Menurut Dalyono, Pengalaman merupakan 

pengetahuan atau keterampilan yang sudah diketahui dan 

dikuasai seseorang sebagai akibat perbuatan atau pekerjaan 

yang telah dilakukan sebelumnya selama jangka waktu 

tertentu. Jadi seseorang baru dapat dikatakan 

berpengalaman jika memiliki tingkat penguasaan dan 

keterampilan yang banyak serta sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Pengalaman dapat mempengaruhi fisiologi 

perkembangan individu yang merupakan salah satu prinsip 

perkembangan kesiapan (readiness) peserta didik dalam 

mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
23

 

Praktek kerja industri dapat juga disebut sebagai 

Praktek Kerja Lapangan (PPL), pada hakikatnya adalah 

suatu program latihan yang diselenggarakan di lapangan 

atau di luar kelas, dalam rangkaian kegiatan pembelajaran 

sebagai bagian integral program pelatihan.
24

 

Penyiapan tenaga profesional di bidang manajemen 

dalam jumlah dan mutu yang memadai pada gilirannya 

menuntut peningkatan proses pendidikan dan pelatihan. 

Upaya peningkatan tersebut, antara lain, melalui 

penyelenggaraan kegiatan praktek kerja di lapangan. 

Dalam situasi dan kondisi senyatanya. Praktik kerja 

merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu 

                                                             
22 Nurdin Batjo, Mahadin Shaleh,  Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Makassar: Aksara Timur, 2018) ,  4-8.   
23Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 167. 
24Oemar Humalik, Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan 

Pendidikan Terpadu, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 91.  
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sistem pelatihan manajemen untuk mengembangkan 

wawasan dan keterampilan manajemen para pesertanya. 

Dalam kesempatan itu, para peserta dapat memadukan 

antara teori proses yang telah diperolehnya dikelas dengan 

pengalaman praktis, mereka mengalami secara langsung 

kehidupan lingkungan organisasi, bertindak dan berperan 

sebagai tenaga unsur manajemen dalam bidang tertentu di 

lingkungan organisasi. Merupakan suatu tahap persiapan 

professional dimana seorang mahasiswa (peserta) yang 

hampir menyelesaikan studi secara formal bekerja di 

lapangan dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan melaksanakan 

tanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut perlu 

dijelaskan hal-hal sebagai berikut:  

1) Praktek kerja merupakan suatu tahap dalam rangka 

membentuk tenaga manajemen yang professional.  

2) Praktek kerja wajib diikuti oleh para peserta pelatihan 

manajemen yang telah mempelajari teori-teori yang 

relevan dengan bidang pekerjaan manajemen.  

3) Praktek kerja dilaksanakan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu.  

4) Praktek kerja tersebut bertujuan mengembangkan 

kemampuan professional aspek keterampilan 

manajemen sesuai dengan tujuan program pelatihan 

yang hendak dicapai.  

5) Praktek kerja berlangsung di lapangan, misalnya 

dilingkungan perusahaan, instansi pemerintah, institusi 

masyarakat, sesuai dengan jenjang dan jenis manajemen 

yang dilatihkan itu.  
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6) Para peserta dibimbing oleh administrator/supervisor 

yang telah berpengalaman dan ahli dalam bidang 

pekerjaannya.
25

 

Berdasarakan uraian-uraian di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui praktik kerja 

industri mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami 

konsep teoritis dalam aplikasinya tentang budaya kerja, 

iklim kerja, dan cara kerja serta tuntutan keahlian 

tenaga di industri yang relevan sesuai dengan 

bidangnya. Adapun industri-industri yang dapat 

dimasuki oleh mahasiswa yang telah menerima materi 

dari pendidikan formalnya adalah industri yang relevan 

atau sesuai dengan kompetensi keahlian mahasiswa 

tersebut. 

Definisi-definisi di atas memungkinkan 

bahwa pengalaman adalah suatu tingkat penguasaan dan 

pemahaman seseorang berdasarkan bidang yang 

diminatinya dan dapat diukur dari lamanya belajar serta 

tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Berdasarkan teori di atas dapat terlihat bahwa 

Pengalaman Praktik Kerja Industri adalah pengetahuan 

atau keterampilan yang diketahui dan dikuasai oleh 

peserta didik/mahasiswa setelah melaksanakan praktik 

kerja di dunia usaha atau dunia industri selama jangka 

waktu tertentu. Dengan demikian indikator pengalaman 

praktik kerja industri dalam penelitian ini meliputi 

kualitas SDM, pengalaman praktis, dan memecahkan 

masalah kerja. 

2. Tujuan Praktik Kerja Industri  

Secara umum tujuan Praktik Kerja Industri adalah 

untuk memberi gambaran kepada siswa pada saat bekerja, 

baik itu di suatu perusahaan ataupun lembaga instansi. 

                                                             
25Oemar Humalik, Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan 

Pendidikan Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 91-92.  
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Tujuan lain dari praktik kerja industri adalah melatih, 

menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, kreatifitas pada masing-masing siswa yang 

mengikuti kegiatan praktik kerja industri. Menurut Wena 

melalui kegiatan praktiklah siswa pada lembaga 

pendidikan kejuruan akan dapat menguasai keterampilan-

keterampilan kerja. Jika dianalisis secara mendalam, 

ternyata hanya dengan cara mendekatkan lembaga 

pendidikan kejuruan dengan industri sajalah yang akan 

mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan 

yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan penyataan 

Tedjasutisna bahwa setelah melaksanakan program 

prakerin para siswa SMK diharapkan memiliki kepribadian 

yang kuat antara lain sebagai berikut: a) Memiliki sikap 

mental berwirausaha b) Memiliki moral yang tinggi c) 

Memiliki keterampilan berwirausaha d) Memiliki 

kepekaan terhadap arti lingkungan. 

Butler dan Wena mengungkapkan bahwa karakter 

perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh lulusan 

pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut : 

a) Mampu menunjukkan kemampuan penguasaan dan 

pengetahuan khusus minimum, untuk dapat memasuki 

kelompok bidang kerja tertentu. 

b) Mampu menunjukkan kemampuan fisik, emosi dan 

sosial minimum beserta pengetahuan tentang hidup 

mandiri dan berkelompok yang diperlukan untuk 

menunjang karirnya. 

c) Mampu menunjukkan kemampuan dasar akademik dan 

pengetahuan penunjang yang memenuhi persyaratan 

untuk awal karirnya. 

d) Mampu menunjukkan kemampuan akademik, sosial 

dan kejuruan yang dapat digeneralisasi secara 
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maksimum, yang diperlukan untuk mengembangkan 

karir dan potensi pribadinya dimasa yang akan datang.
26

 

3. Manfaat Pengalaman Praktik Magang Industri  

Praktek kerja sebagai bagian integral dalam program 

pelatihan manajemen perlu bahkan harus dilaksanakan, 

karena mengandung beberapa manfaat atau kedayagunaan 

tertentu yakni sebagai berikut:   

1) Bagi peserta, praktek kerja memberikan manfaat, yaitu:  

a) Menyediakan kesempatan kepada peserta untuk 

melatih keterampilan-keterampilan manajemen 

dalam situasi lapangan yang aktual. Hal ini penting 

dalam rangka belajar menerapkan teori atau konsep  

atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya.  

b) Memberikan pengalaman-pengalaman praktis 

kepada peserta sehingga hasil pelatihan bertambah 

luas.  

c) Peserta kesempatan memecahkan berbagai masalah 

manajemen dilapangan dengan mendayagunakan 

kemampuannya.  

d) Mendekatkan dan menjembatani penyiapan peserta 

untuk terjun kebidang tugasnya setelah menempuh 

program pelatihan tersebut.  

2) Bagi lembaga pelatihan, praktek kerja bermanfaat bagi 

lembaga pelatihan, antara lain:  

a) Tenaga pelatih turut memperoleh pengalaman 

tertentu dari lingkungan manajemen tempat 

Mengembangkan dan membina kerja sama antara 

lembaga pelatihan dengan organisasi dan 

manajemen tempat penyelenggaraan praktek 

tersebut.  

                                                             
26 Made Wena, Pendidikan Sistem Ganda (Bandung: Tarsito, 2009), 237. 
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b) Lembaga pelatihan berkesempatan menguji tingkat 

relevansi dan efektivitas program peralihan serta 

memperoleh informasi balikan mengenai program 

pelatihan yang telah dilaksanakan. 

c) penyelenggaraan praktek. 

d) Lembaga pelatihan mendapat bantuan yang sangat 

berharga dari organisasi di luar lembaga dalam 

melaksanakan program pelatihan.  

e) Lembaga pelatihan turut dan berkesempatan 

melaksanakan program pengabdian masyarakat 

terhadap organisasi penyelenggara praktek dalam 

pelaksanaan program produktivitas organisasi 

bersangkutan.  

3) Bagi organisasi penyelenggaraan praktek kerja, 

organisasi atau lembaga tempat diselenggarakannya 

praktek kerja merasakan manfaat tertentu, antara lain:  

a) Para manajer dan tenaga di lingkungan organisasi 

mempunyai kesempatan memberikan 

sumbangannya dalam upaya menyiapkan tenaga 

profesional.  

b) Dalam hal-hal tertentu, organisasi atau lembaga 

tersebut mendapat bantuan dalam melaksanakan 

kegiatan lingkungan organisasinya.  

c) Kehadiran tenaga/peserta praktek turut 

berpengaruh terhadap tenaga kerja yang ada berupa 

pengetahuan dan keterampilan serta motivasi untuk 

belajar terus.  

d) Lembaga atau organisasi bersangkutan secara tak 

langsung merupakan sumbangan sosial dan 

kegiatan pemasaran melalui para peserta tersebut.  

4) Bagi pengembangan program pelatihan; hasil praktek 

kerja dan laporan serta hasil penilaian praktek pada 

gilirannya dapat digunakan sebagai bahan masukkan 
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untuk melakukan modifikasi, perbaikan dan 

peningkatan efisiensi pelatihan untuk masa selanjutnya. 

Hal ini penting ditinjau dari segi penyempurnaan 

program dan kurikulum pelatihan lebih lanjut.
27

 

Tabel 1.2 

Jumlah Mahasiswa FEBI Lulusan 2017-2020 

Yang Mengikuti Pengalaman Praktik Magang 

Industri Perbankan dan Perkantoran 

No Program Studi Jumlah Mahasiswa 

1. Perbankan Syariah   54 Mahasiswa 

2. Ekonomi Syariah   43 Mahasiswa 

3. Akuntansi Syariah  3   Mahasiswa 

                      Jumlah 100  Mahasiswa 

Sumber: Distribusi Kuesioner 

Dari table diatas mahasiswa alumni yang melakukan 

magang lebih banyak program studi perbankan syariah 

dikarnakan banyak dari mahasiswa alumni FEBI magang 

diberbagai macam bank dan itu membuat mereka 

memudahkan untuk mmengaplikasi kan ilmu yang 

didapatkan dikampus ke dunia magang/kerja.  

 

C. Keberhasilan Kerja 

Keberhasilan kerja merupakan keadaan yang diinginkan 

oleh semua orang dalam kehidupannya. Keberhasilan kerja 

untuk tiap-tiap orang nya tidaklah sama ukurannya, Karena 

kita tahu bahwa manusia adalah unik satu dengan yang lain 

berbeda. Sampai saat ini pun belum dapat ditentukan secara 

pasti berapa atau bagaimana seseorang mencapai keberhasilan 

kerja. Tetapi secara umum dapat dikatakan, bahwa seseorang 

cenderung memperoleh keberhasilan dalam pekerjaannya 

                                                             
27Ibid, 92-94.  
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apabila pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan 

dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikis.   

Untuk keberhasilan kerja, sejak dini anak harus diberi 

pemahaman tentang pentingnya bekerja serta keberhasilan 

dalam bekerja. Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

keberhasilan bekerja yaitu kecerdasan, keterampilan, bakat, 

kemampuan dan minat, motivasi, cita-cita dalam bekerja, 

kebutuhan psikologis serta yang tidak kalah penting adalah 

kepribadian seseorang yang di dalamnya terdapat kecerdasan 

interpersonal dan intarpersonal.
28

 

Bekerja merupakan satu-satunya pangkal tolak bagi 

manusia yang kini mencari nafkah untuk mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari, bagi dirinya sendiri maupun 

keluarganya. Didalam bekerja seseorang mengalami berbagai 

situasi dan keadaan, baik bahagia maupun sedih. Sudah 

selayak nya jika seseorang menginginkan keadaan yang 

bahagia. Secara khusus sebenarnya banyak sekali hal-hal atau 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja tersebut 

antara lain:
29

 

1. Faktor – faktor dari dalam diri sendiri (intern) 

a) Kecerdasan 

Kecerdasan memegang peran penting dalam 

berhasil tidaknya seseorang melaksanakan tugas-

tugasnya. Dalam pengertian: tambah sulit dan majemuk 

suatu tugas bertambah tinggi kecerdasan di atas normal 

hanya cocok bagi seseorang yang cerdas. Apabila 

seseorang yang cerdas merasa bosan, tidak puas, 

bahkan menderita. Keadaan ini mengakibatkan prestasi 

rendah, muncul kegagalan, dan akhirnya dia keluar dari 

                                                             
28 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Kencana, 2015), 253. 
29 Hendy, Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kerja, blogspot.com, 2015,   

http://blogspot.com/2015/06/faktor-faktor-penentu-keberhasilan-kerja. 

http://blogspot.com/2015/06/faktor-faktor-penentu-keberhasilan-kerja
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pekerjaannya. Mereka akan lebih berhasil bila 

mendapatkan tugas-tugas yang lebih sulit dan majemuk. 

b) Keterampilan  

Sering kali kita melihat seseorang berhasil di 

suatu bidang atau usaha. Lalu kita ikut-ikutan dalam 

bidang tersebut, meskipun kita tidak menyukainya, 

akhirnya tidak akan berhasil. Kita hanya melihat dia 

berhasil, tetapi tidak melihat proses dia sampai berhasil. 

Dalam menjalankan proses inilah yang memerlukan 

ketrampilan dan kecakapan. Untuk berhasil dalam 

usaha, kerja, atau kehidupan, kita tidak perlu meniru-

niru, karena kita melihat banyak orang yang berhasil 

dalam hidupnya di berbagai macam bidang. Sebab 

keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. 

Seseorang dapat cakap dan terampil sekali dalam seni 

pahat dan ukir-mengukir, tetapi sama sekali tidak cakap 

dan tidak berdaya menghadapi soal-soal teknik dan 

industri. 

c) Bakat  

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum 

kita mempunyai pekerjaan tetap atau meneruskan 

belajar ialah : menemukan bakat yang ada dalam diri 

sendiri dan mempraktekkannya. Banyak orang terpaksa 

menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan 

bakatnya, baik karena mereka tidak mengetahui bakat 

apa yang sesungguhnya ada dalam dirinya, maupun 

juga karena tempat kerja yang sangat terbatas. Sehingga 

mereka terpaksa memasuki suatu pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan bakat mereka. 

Akibatnya banyak diantara mereka yang gagal 

di tengah jalan, atau tidak berhasil di dalam bekerja. 

Dengan bekerja manusia dapat mengembangkan bakat 

dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu 

sebagai orang yang ingin mencapai aktualisasi-diri dan 
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bekerja sesuai dengan pilihan dan keahlian masing-

masing, maka bakat perlu diperhatikan. Persesuaian 

antara bakat dan pilihan pekerjaan yang dilakukan, akan 

menjadikan seseorang dengan baik, giat, produktif dan 

sekaligus dapat menghayati makna kerja yang 

dilakukannya. 

d) Kemampuan dan minat  

Seseorang yang tidak suka kepada pekerjaannya 

atau tidak berminat pada pekerjaannya, tidak akan 

mendapatkan hasil yang baik meskipun kemampuan 

untuk mengerjakan ada. Oleh karena itu kita harus 

mengetahui apakah kemampuan dan minat kita, harus 

mengetahui benar-benar kemampuan dan minat kita 

terhadap sesuatu pekerjaan tertentu. Syarat untuk 

mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang adalah: 

tugas dan jabatan yang dipegangnya harus sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya.  

Tugas dan jabatan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan dan minat banyak memberikan hambatan 

bagi kesuksesan dalam kerja. Hal ini juga menimbulkan 

ketegangan yang sering menjelma dalam sikap dan 

tingkah laku agresif, terlalu banyak kritik dan 

memberontak. Kemampuan yang disertai dengan 

prestasi tinggi dapat mengembangkan minat; sedang 

minat akan menyokong perkembangan kemampuan 

lebih lanjut. Usahakan supaya dapat mengembangkan 

minat kita terhadap pekerjaan yang kita jalankan, 

sampai kita mencintai pekerjaan itu. 

e) Motivasi  

Dalam mencapai keberhasilan kerja, perlu 

adanya motif-motif sebagai berikut: a) Motif untuk 

kreatif, yaitu selalu cenderung mencari sesuatu yang 

baru, sesuatu yang lain dari pada yang lain. b) Motif 

mencapai efisiensi, mencakup efisiensi kerja dan waktu. 
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c) Motif  mencapai sesuatu, bukan hanya gaji, tetapi 

mempunyai harapan untuk bisa mencapai sesuatu, 

untuk bisa mencapai jenjang karier yang lebih tinggi, 

juga mencari dan menambah ketrampilan kerja guna 

meraih pekerjaan yang lebih baik. d) Motif bekerja, 

adanya kesadaran bahwa orang hidup harus bekerja 

untuk hidup. 

f) Kesehatan  

Di dalam bekerja semboyan Mensana in 

corporesano (dalam badan yang sehat terdapat jiwa 

yang sehat) adalah sangat berguna. Kesehatan sangat 

membantu proses kerja seseorang dalam menyelesaikan 

segala tugas-tugasnya. Jika kesehatan terganggu, maka 

pekerjaan pun juga terganggu. Sehingga memelihara 

dan menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya adalah 

langkah yang berguna dalam mendaki jenjang 

keberhasilan kerja kita. 

g) Kebutuhan Psikologis  

Hal ini berhubungan dengan kehidupan 

emosional seseorang. Meskipun seseorang sudah 

terpenuhi kebutuhan materialnya, tetapi bila kebutuhan 

psikologis tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan 

dirinya merasa tidak senang dengan kehidupannya. 

Kerja merupakan salah satu kegiatan di dunia ini, 

sehingga kebutuhan psikologis harus terpenuhi agar 

kehidupan emosinya menjadi stabil. Sebagian besar dari 

waktu juga dihabiskan orang untuk kegiatan. Sehingga 

penting bagi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan-

kebutuhan psikologis ini. 

h) Kepribadian 

Kepribadian yang rapuh, misalnya: dengan 

emosi tidak stabil dan mudah tersinggung, akan 

mengganggu aktivitasnya selama ia bekerja. 

Kepribadian yang rapuh merupakan sesuatu yang 
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negatif, dan sebab-sebabnya terletak pada diri kita 

sendiri. Pribadi yang berhasil yaitu bila seseorang 

sanggup berhubungan secara baik serta dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta 

kenyataan hidup secara wajar dan efektif, juga dapat 

memperoleh rasa puas atas hasil yang telah dicapainya. 

Bila seseorang mempunyai kepribadian yang kuat dan 

integritas tinggi, besar kemungkinannya ia tidak akan 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan pada umumnya dan khususnya dengan 

kerjanya. 

i) Cita - cita dan tujuan dalam bekerja 

Cita-cita, tujuan dan system nilai seseorang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Jika cita-cita 

dan tujuan seseorang sudah sesuai dengan system 

nilainya, maka di dalam mencapainya pun disertai 

dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tekad tinggi. 

Keadaan ini termanifestasi dalam suasana kerja. Dan 

jika pekerjaan seseorang sudah merupakan cita-cita dan 

tujuan yang sesuai dengan system nilainya, maka ia 

akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, rajin, tanpa 

disertai dengan suatu perasaan yang tertekan, yang 

sangat beguna bagi kesuksesan kerjanya. 

2. Faktor – faktor dari luar diri sendiri (ekstern) 

1) Lingkungan keluarga (rumah) 

Keadaan keluarga dapat mempengaruhi berhasil 

tidaknya seseorang yang sedang bekerja. Ketegangan 

dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah 

kerja, juga pekerjaan yang dikerjakan akan terganggu. 

Lingkungan keluarga (rumah) yang penuh dengan 

keharmonisan dan kebahagiaan, besar sekali 

pengaruhnya terhadap para pekerja; dan hal tersebut 

perlu dimiliki oleh setiap pekerja. Keadaan seperti itu 

sangat menunjang seseorang untuk bekerja dengan 
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berhasil, dan menjadikan seseorang berfungsi secara 

optimal; juga mengarahkan tenaganya secara lebih 

efisien dalam bekerja. Anggota keluarga yang 

mendorong dan mendukung kerja seseorang turut 

membantu secara mental dan spiritual untuk berhasilnya 

seseorang dalam kariernya. 

2) Lingkungan tempat kerja  

Situasi kerja sangat mempengaruhi keadaan diri 

pekerja, karena setiap kali seseorang bekerja maka ia 

pun harus memasuki situasi kerja tersebut. Tentu saja 

situasi yang menyenangkan akan mendorong seseorang 

untuk bekerja dengan senang dan giat. Sebaliknya, tidak 

jarang timbul kekecewaan dan kegagalan yang diderita 

pekerja karena terdapat ketegangan di dalam 

lingkungan kerja. Ada bermacam-macam lingkungan 

tempat bekerja atau situasi kerja, yaitu : 

a) Job security (rasa aman dalam pekerjaannya) 

Artinya pekerjaan yang dipegang oleh 

seseorang merupakan pekerjaan yang aman dan 

tetap. Jadi bukan merupakan pekerjaan yang mudah 

dipindah-pindah, digeser atau diganti yang dapat 

menyebabkan seseorang bekerja dalam suasana yang 

kurang tenang dan kurang bergairah dalam bekerja. 

Alangkah baiknya jika seseorang dapat bekerja 

secara aman dan tetap, sehingga makin lama 

kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan 

pekerjaannya akan makin tumbuh dan berkembang.  

b) Kesempatan untuk mendapatkan kemajuan  

Suatu pekerjaan atau jabatan yang sangat 

kurang memberi kesempatan untuk maju, akan 

kurang menarik dan kurang pula menimbulkan 

gairah kerja bagi para pekerjanya. Setiap orang 

menginginkan agar dirinya dapat berhasil, lebih 

maju dan berkembang. Oleh karena itu kesempatan 
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mendapatkan kemajuan dalam suatu lapangan 

pekerjaan menunjang seseorang untuk lebih giat 

berusaha agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. 

c) Rekan sekerja 

Hubungan sosial yang ada di antara rekan 

sekerja berpengaruh besar pada proses kerja 

seseorang. Ketegangan yang timbul dalam suasana 

kerja yang terjadi diantara rekan sekerja, akan 

menimbulkan gairah kerja yang menurun atau 

kurang baik. Ketegangan atau ketidakcocokan dalam 

lingkungan rekan sekerja amat mudah menimbulkan 

rasa keseganan seseorang untuk masuk (datang) ke 

tempat di mana ia bekerja. Sebaliknya lingkungan 

rekan sekerja yang menyenangkan akan 

menimbulkan gairah kerja yang tinggi, sehingga 

seseorang dapat berhasil dalam kerjanya. 

d) Hubungan dengan pimpinan  

Pimpinan yang bijaksana selalu didambakan 

oleh setiap pegawai. Namun kenyataannya tidak 

jarang terjadi timbul kesalah-fahaman antara pekerja 

dan pimpinan. Keadaan sedemikian ini dapat 

mengganggu cara kerja seseorang. Hubungan yang 

baik, yang cukup demokratis dan saling menghargai 

merupakan hubungan yang ideal bagi pekerja 

(karyawan), sehingga dalam melaksanakan tugas-

tugasnya ia dapat merasakan ketenangan dan 

keamanan. 

e) Gaji  

Gaji memang merupakan suatu perangsang 

bagi seseorang untuk bekerja dengan baik dan rajin. 

Maka gaji adalah satu hal yang penting yang dicari 

seseorang dalam bekerja. Umumnya orang 

berpendapat, bahwa gaji yang tinggi akan 

mendorong seseorang untuk bekerja dengan sukses. 
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Memang pada umumnya seseorang merasa senang 

dengan gaji yang tinggi, tetapi belum tentu gaji yang 

tinggi itu menimbulkan suatu kepuasan dalam 

bekerja. 

Selama gaji yang diterimanya dianggap cukup 

untuk membiayai kebutuhan keluarganya sehari-

hari, ditambah dengan harapan akan mendapat 

kepuasan psikologis yang dapat menenteramkan 

dirinya, maka kemungkinan besar seseorang akan 

tetap mempertahankan pekerjaannya, baik sebagai 

pegawai rendahan ataupun sebagai manajer yang 

tinggi. Tetapi bila gaji yang diterima itu dianggap 

tidak cukup, apalagi sampai mengganggu 

ketenteraman jiwanya, maka orang akan berfikir 

untuk mencari pekerjaan yang lain.
30

 

 

D. Industri Perbankan  

1. Pengertian Industri Perbankan 

Pada dasarnya bank dapat diartikan sebagai lembaga 

yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak 

defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang 

memiliki uang lebih yang dapat disimpan oleh bank dalam 

bentuk giro, deposito dam tabungan. Sedangkan pihak 

defisit dana adalah masyarakat yang mengalami 

kekurangan yang dapat dipenuhi dengan cara meminjam 

dibank dalam bentuk kredit (loan).  

Menurut Rose mengatakan bahwa “Bank is a 

financial intermediary accepting deposits and grating 

loans; offers the widest menu of services of any financial 

institution”. Menurut pengertian Rose diatas, dapat 

dipahami bahwa bank adalah perantara keuangan meneria 

                                                             
30 Ibid, 3. 
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simpanan dan memberikan kredit; memberikan pelayanan 

dalam menu yang luas untuk berbagai lembaga keuangan.
31

 

Pengertian yang lebih banyak diacu oleh para pakar 

perbankan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 

yang menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam 

rangka meningkatkan tahap hidup rakyat banyak.
32

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan secara luas 

bahwa bank adalah badan usaha yang bergerak dalam 

bidang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat untuk 

meningkatkan tahap hidup rakyat.  

Latumaerissa berpendapat bahwa lembaga yang 

memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan 

bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat 

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor 

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta 

kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan investasi distribusi dan konsumsi tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain 

adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat.
33

 

Selain itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-

jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung 

                                                             
31 Peter S. Rose and Sylvia Conway hudgins, Bank Manajmen & Financial 

Service, (New York: McGRAW Hill, 2005), 5.   
32 Undang-Undang  Nomor 07 Tahun  1992 tentang Bank 
33Julius Latumaerissa, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Salemba Empat: 

Jakarta, 2011), 57. 
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dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak 

langsung. Jasa perbankan lainnya meliputi : 

1) Jasa Pemindahan Uang (Transfer)  

2) Jasa Penagihan (Inkaso)  

3) Jasa Klining (Clearing)  

4) Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)  

5) Jasa Safe Deposit Box   

6) Travellers Cheque  

7) Bank Card  

8) Bank Draft  

9)    Letter of Credit (L/C) 

10) Bank Garansi dan Referensi Bank   

11) Serta jasa bank lainnya.
34

 

Sifat khusus industri perbankan ada dua yaitu : 

1) Salah satu sub system industri jasa keuangan yang 

berfungsi sebagai janntung atau motor penggerak 

roda perekonomian suatu Negara yang 

mencerminkan indikator kestabilan tingkat 

perekonomian suatu Negara.  

2) Suatu industri yang sangat bertumpu pada 

kepercayaan masyarakat sebagai salah satu modal 

utama. 

Mengingat adanya dua sifat khusus tersebut, 

industri perbankan adalah industri yang diatur sangat 

ketat oleh pemerintah. Perubahan fungsi dan 

penegakannya harus dilakukan sangat hati – hati 

dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkannya 

dari sisi perekonomian Negara dan kepercayaan 

                                                             
34Ibid, 26. 
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masyarakat yang harus diperhatikan dengan 

seksama.
35

 

 

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah 

Berikut ini firman Allah yang berbunyi: 

                          

                   

            

 “Wahai orang-orang yang beriman,     

janganlah kalian memakan harta-harta kalian di 

antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengar 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada 

kalian.” (Q.S.An-Nisa [4]: 29) 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara 

umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan 

dan bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan 

transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, 

seperti harta anak yatim, mahar dan sebagainya. 

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman 

untuk memakan, memanfaatkan menggunakan, (dan 

segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 

dengaan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap 

harta orang lain dengan jalan perdangan dengan asas 

saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah 

juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri 

                                                             
35Ikatan Banking Indonesia, Memahami Bisnis Bank, Edisi Kesatu, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2013), 9.  
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sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah 

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih 

sayang-Nya karena Allah Maha Kasih Sayang kepada 

kita.   

     

E. Industri Perkantoran 

Kantor menurut bahasa atau secara etimologis 

berasal dari serapan bahasa belanda “kantoor”. Kata 

kantoor dalam bahasa belanda memiliki arti sebagai 

ruangan tempat bekerja, tempat instansi dan lain-lain. 

Selain dari bahasa belanda, kantor bisa pula 

diterjemahkan dalam bahasa inggris “office” yang berarti 

tempat untuk memberikan pelayanan atau ruang tempat 

kerja.
36

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

kantor memiliki makna yaitu balai (gedung,rumah,ruang) 

untuk mengurus suatu pekerjaan (perusahaan) atau 

tempat menjalankan pekerjaan. KBBI juga memberikan 

arti lain, kantor adalah sebuah unit lembaga atau 

organisasi yang terdiri dari personil, tempat, serta system 

operasi ketatausahaan yang bertujuan membantu 

pimpinan organisasi. Tempat bisa diterjamahkan sebagai 

ruangan, kompleks, gedung, serta perabot dan 

perlengkapan lainnya.
37

 

Prajudi Atmosudirjo, mendefinisikan kantor 

adalah unit organisasi yang memiliki komponen terdiri 

dari tempat, staf personel dan operasi ketatausahaan yang 

bertujuan untuk membantu pimpinan.
38

 

                                                             
36 Armida Silvia Asriel, Armiati, Leo Frista, Manajemen Kantor, Edisi 

Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), 2.   
37Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus besar bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),  612. 
38Prajudi Atmosudirjo,  Administrasi dan Manajement Umum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), 25. 
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Menurut Moekijat, kantor adalah setiap tempat 

yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan 

pekerjaan tata usaha, dengan nama apapun juga tempat 

tersebut mungkin diberikan.
39

 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kantor dalam arti dinamis adalah tempat 

diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat 

ketergantungan system antara orang, teknologi, dan 

prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari 

menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, 

sampai menyalurkannya. 

a) Fungsi Perkantoran 

Sebagai tempat dimana sistem pelayanan, 

penyimpanan serta berkumpulnya orang-orang 

mengerjakan sesuatu demi mencapai target tertentu, 

tentu kantor memiliki fungsi tersendiri. Berikut fungsi 

kantor yang terkenal sebagai lima fungsi utama 

kantor. 

A. Menerima Informasi 

Pertama, kantor berfungsi sebagai tempat 

menerima informasi. Kantor menjadi tempat 

dimana segala macam bentuk informasi, seperti 

surat, faktur, pesanan, panggilan telepon dan lain 

sebaginya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis 

diterima. Selain sebagai tempat dimana informasi 

masuk, kantor juga sebagai tempat dimana kita 

bisa memperoleh informasi secara lebih lanjut. 

Nantinya bisa saja informasi akan diminta oleh 

pihak manajemen untuk dikelola lebih lanjut 

B. Merekam Informasi 

Fungsi kantor adalah sebagai tempat dimana 

informasi direkanm dan disimpan supaya informasi 

                                                             
39Moekijat,  Administrasi Perkantoran, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 3.  
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dapat sesegera mungkin diolah dan disiapkan 

apabila pihak manajemen memerlukannya. Semua 

informasi yang masuk ke kantor juga harus 

disimpan dengan baik demi kepentingan hukum 

dan alat bukti. Selain itu juga berguna untuk 

kepentingan manajemen dalam membuat 

perencanaan serta pengendalian perusahaan. 

C. Mengatur Informasi 

Fungsi kantor yang ketiga adalah sebagai 

tempat dimana informasi diatur. Segala bentuk 

informasi yang masuk ataupun yang disimpan, 

kemudian akan dimanfaatkan atau digunakan 

untuk kepentingan pihak yang membutuhkan 

secara maksimal. Misalnya saja informasi yang 

berkaitan dengan penjualan selama satu tahun. 

Informasi tersebut harus dikelola terlebih dahulu 

untuk kemudian diatur untuk dapat disajikan 

dengan cara yang sistematis dan ditentukan oleh 

pihak manajemen. 

D. Memberi Informasi 

Selain menerima, merekan dan mengatur, 

kantor juga berfungsi untuk memberikan 

informasi. Informasi ini bisa diberikan kepada 

semua pihak yang membutuhkan. Misalnya pihak 

managemen membutuhkan informasi terkait 

dengan keuangan, maka kantor harus siap 

memberikan segala informasi yang dibutuhkan 

berdasarkan apa yang sudah diterima, diatur, 

dihimpun dan disimpan. Informasi yang diberikan 

bisa bersifat rutin dan bisa pula bersifat insidental 

sesusai  dengan kebutuhan. Cara memberikan 

informasi bisa dalam bentuk tertulis bisa pula 

dalam bentuk lisan. 

 



 
 

 
 

41 

E. Melindungi Asset dan Harta  

Fungsi kantor yang terakhir adalah sebagai 

tempat melindungi dan menyimpan aset atau harta. 

Pada dasarnya segala jenis informasi atau data 

yang diterima merupakan asset. Karena itu harus 

disimpan dan dilindungi dengan baik. Sehingga 

nantinya segala aset bisa dipergunakan dengan 

baik.
40

 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Azmi Afriyulaniza (2019) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengalaman 

Praktik Magang Industri Terhadap Kesiapan Kerja 

Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Iain Bengkulu” Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman 

praktik magang industri terhadap kesiapan kerja 

Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAN Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan 

tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data primer berupa angket yang disebarkan 

pada 64 orang responden. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear sederhana menggunakan 

SPSS versi 16. Kemudian data tersebut diuraikan, 

dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

pengalaman praktik magang industri mempengaruhi secara 

positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Bengkulu. Hal ini didapatkan berdasarkan 

perbandingan nilai thitung > ttabel sebesar 4.962 > 1.998 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < α = 0,05 artinya 

                                                             
40 Ibid, 5-6. 
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pengalaman praktik magang industri dapat meningkatkan 

kesiapan kerja mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dengan 

koefisien determinasi sebesar 28,4 %.  

2. Penelitian ini dilakukan oleh Chandra Suharyati (2009) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Proses 

Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap 

Pengembangan Soft Skills Mahasiswa” Dari hasil 

penyebaran angket tentang proses pembelajaran yang 

terdiri dari 18 pernyataan kepada 36 responden. Apabila 

dihitung dengan persentase maka diperoleh jumlah skor 

tertinggi sebesar 4 x 18 x 36 = 2592. Skor hasil 

pengumpulan data yaitu ∑X1 = 1818. Dengan demikian 

tingkat proses pembelajaran mahasiswa Pendidikan 

Administrasi Perkantoran FKIP Universitas Sebelas Maret 

angkatan 2009 sebesar 1818 : 2592 = 0,7014 atau sebesar 

70,1%. Sedangkan hasil penyebaran angket tentang 

program kerja praktik (magang) yang terdiri dari 11 

pernyataan kepada 36 responden. Apabila dihitung dengan 

persentase maka diperoleh jumlah skor tertinggi sebesar 4 

x 11 x 36 = 1584. Skor hasil pengumpulan data yaitu ∑X2 

= 1354. Dengan demikian tingkat program kerja praktik 

(magang) mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 

FKIP Universitas Sebelas Maret angkatan 2009 sebesar 

1354 : 1584 = 0,8548 atau sebesar 85,5%. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Benny Ismail Sigarlaki, Andi 

Ahmad Gunadi dan Widia Winata (2020) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Program layanan talenta 

adalah program pendidikan dan pelatihan bagi lulusan baru 

dari universitas manapun untuk mendapatkan pengetahuan 

di dunia perbankan”. Program ini menggunakan prinsip 

pengembangan pemahaman dengan menggabungkan 

pembelajaran di dalam kelas dengan difasilitasi bank mini 

yang lengkap dan modern. Pembelajaran di lapangan 

melalui kegiatan pelatihan (OJT). Tujuan penelitian ini 
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adalah untuk mengukur keberhasilan layanan bakat siswa 

di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Metode penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitaif deskriptif 

yang mencoba menggambarkan implementasi program 

pendidikan dan pelatihan di PT. Bank Maybank, Tbk 

dengan 10 sampel siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan simulasi bank 

mini/praktikum pada program pendidikan dan pelatihan 

program layanan bakat telah memudahkan siswa untuk 

memahami pelajaran dan dapat meningkatkan antusiasme 

dan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rauly Sijabat (2018), 

dengan penelitiannya yang berjudul “Rekayasa Model 

Penguatan Kesiapan Kerja Lulusan Pendidikan Vokasi 

(Studi Pada Smk Di Kota Semarang)”, maka diperoleh 

hasil penelitian bahwa Model yang dikembangkan pada 

studi ini telah diuji dengan menggunakan data empiris. 

Hasilnya menunjukkan bahwa model penguatan kesiapan 

kerja merupakan model yang fit, artinya dapat menjelaskan 

fenomena empiris yang diteliti pada obyek penelitian 

dimana kesiapan kerja lulusan sekolah vokasi di Semarang 

dapat dijelaskan oleh self efficacy dan locus of control. Self 

efficacy dan locus of control dibangun melalui kompetensi 

yang kuat yang dimiliki oleh lulusan sekolah vokasi. 

Kompetensi sendiri memerlukan dukungan pelatihan dan 

praktek kerja industri. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Imron dan Adi Wibowo 

dengan judul penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Usaha 

(Studi Pada Warung Nasi Kucing Di Kabupaten Jepara)”, 

Pertanyaan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh modal, jumlah tenaga kerja, 

tingkat pendidikan, pengalaman, dan jumlah jam kerja 

terhadap tingkat keberhasilan usaha warung nasi kucing di 

Kab. Jepara, baik secara parsial maupun simultan. Variabel 
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tingkat keberhasilan usaha diukur secara kuantitatif dengan 

laba bersih harian, modal diukur dengan modal kerja, 

tingkat pendidikan terdiri dari  SD, SMP, SMA dan PT, 

pengalaman diukur dengan lama berusaha. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh pengusaha/pemilik/penjual 

warung nasi kucing di Kab. Jepara, teknik sampling 

dengan cluster sampling sedangkan jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 97 responden. Jenis data yang digunakan 

adalah data primer yang diperoleh langsung dari 

responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

kuesioner disertai wawancara. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda metode OLS 

dengan asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas 

da normalitas). Pada proses analisis sampel nomor 3 dan 

14 dikeluarkan dari analisis karena letak data outlier dan 

menyebabkan terjadinya heteroskedastisitas. Uji 

penyimpangan asumsi klasik memperlihatkan bahwa 

model regresi penelitian ini layak diinterpretasi. 

Kesimpulan penelitian adalah modal dan jumlah jam kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 

usaha. Sedangkan tiga variabel lain jumlah tenaga kerja, 

tingkat pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh. 

 

Dari beberapa kajian pustaka diatas disini penulis 

ingin menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan lebih 

mengedepankan terhadap keberhasilan kerja mahasiswa 

karena ketika lulus pengalaman praktik magang bisa 

diaplikasikan didunia pekerjaan dan memungkinkan dapat 

diterima menjadi karyawan ditempat magang tersebut.  
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