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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM  

DI BPRS BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Dina Andespa 

Potensi sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dasar 

pembangunan nasional. Bank yang merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya 

juga menghendaki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penelitian ini, peneliti mamilki 

tujuan yang harus dicapai sebagai  berikut: untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap 

kinerja karyawan di BPRS Bandar Lampung; untuk mngetahui pengaruh Sistem Pengendalian 

Internal terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar Lampung; untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar 

Lampung; dan untuk mengetahui pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar Lampung berdasarkan Perspektif Islam. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BPRS yang berjumlah 28 orang di Bandar 

Lampung. Dalam hal ini sampel yang ingin digunakan oleh peneliti adalah 28 karyawan BPRS di 

Bandar Lampung. Dalam penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. 

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini 

menggunakan angket, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-t, koefisien determinasi.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil olahan statistik diatas 

menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan thitung < ttabel (2,196 > 1.703) dan tingkat signifikansi sebesar 0,038 < 0,05; 

Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari thitung = 3,580 > 1,703 dengan demikian hipotesis pertama diterima atau dengan nilai 

signifikansi 0,001 < 0,005. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara system 

pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan; Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil uji F-

statistik 36,068 dengan signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05). Karena probabilitas signifikan jauh lebih 

kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan yang berarti dapat dikatakan bahwa 

pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan; dan Pendidikan dan system pengendalian Internal sangat penting karena berdasarkan 

perspektif Islam manusia dapat  menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam perspektif Al-

Qur’an pendidikan merupakan ikhtiar yang bertujuan untuk memebentuk manusia paripurna (Insan 

Kamil). Dengan begitu kinerja karyawan akan menjadi berkulitas dan maksimal. 

  

 Kata Kunci : Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja 
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MOTTO 

 

بَِهْيَمةٌ ااِلََّكاَن لَهُ بِِه َصدَقَةٌ. َحِدْيُث اَنٍَس رضى هللا عنه قَاَل: َماِمْن ُمْسِلٍم يَْغِرُس اَْويَْزَرُع َزْرًعا فَيَأُْكُل ِمْنهُ َطْيٌر اَْواِْنَساٌن اَوْ 

 \)اخرجه البخارى فى كتاب المزاعة(

 

Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu 

datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan 

apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya “. (HR. Imam Bukhori) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam 

skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena 

itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat 

dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dsimaksud. Adapun 

judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pendidikan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja 

Karyawan Dalam Perspektif Islam”. Adapun istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya menyiapkan pegawai yang berkompetensi yang 

sesuai dengan keinginan organisasi.1 

2. Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang melputi struktur organisasi beserta semua 

mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh kekayaan 

organisasi dari berbagai arah.2 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.3 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dasar pembangunan 

nasional. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada saat ini menyebabkan begitu banyaknya 

permasalahan yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi perusahaan di 

Indonesia adalah aspek sumber daya manusia yang digunakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada.4  

Mengingat semakin pesatnya persaingan dalam dunia bisnis dan kondisi perekonomian yang tidak 

menguntungkan memaksa para pengusaha untuk selalu giat dalam berusaha agar perusahaannya dapat 

tetap menghasikan laba yang maksimal, sehingga dapat membantu perkembangan usahanya. Perusahaan 

yang memakai tenaga kerja manusia akan mendapat hasil yang lebih tinggi bila tenaga kerja tersebut 

mempunyai pengalaman kerja yang banyak. Tenaga kerja yang berpengalaman akan bisa dan semakin 

terampil dalam melakukan pekerjaan sesuai kemampuannya.5 

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis garis yang telah ditentukan-Nya. 

Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan 

minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan,  atau  dalam  

bidang  jasa,  seperti  transportasi,  kesehatan, dan sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini 

                                                             
1 Amir Hamzah, ‘Pengaruh Pendidikan Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan 

Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur’, Jurnal Simplex, 2.2 (2019), 21–31. 
2Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011),  59. 
3 Rita J.D Atarwaman, “Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Akuntabilitas Publik 

Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon”, Jurnal SOSOQ Vol. 4 No. 2, 

(Agustus2015). 75-86 
4 Hendrayani,  Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. 

Pasar Makassar Raya Kota Makassar, Jurnal Economix Volume 8 Nomor 1 Juni 2020, 1-12 
5 Hendrayani,  Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. 

Pasar Makassar Raya Kota Makassar, Jurnal Economix Volume 8 Nomor 1 Juni 2020, 1-12 
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diperlukan modal, seberapa pun kecilnya, adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau 

dari keluarganya. 

Dan begitu juga hal nya dengan bank yang merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya juga 

menghendaki sumber daya manusia yang berkualitas. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus 

unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran.6  

Dewasa ini Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di 

dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan. Ditinjau dari jenis perbankan 

menurut kegiatannya dan pembayaran bunga dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu terdiri dari Bank 

Konvensional dan Bank Syariah.  Kegiatan bank syariah mulai menjadi salah satu sektor industri yang 

berkembang pesat di Indonesia, pertumbuhan kegiatan bank syariah tersebut disebabkan oleh pesat nya 

pengenalan praktik kerja yang terdapat di bank syariah serta pengetahuan yang cukup meluas tentang 

kerja praktik yang terkandung di dalam kegiatan bank syariah tersebut.7 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintergrasian, pemeliharaan 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.8 BPRS merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan letaknya yang strategis di kota Bandar Lampung 

dan jumlah karyawan yang banyak. Dalam menerapkan tatanan dan system perbankan yang sehat dan 

istiqomah penerapan prinsip syariah diperlukan dan ditetapkan dalam sumber daya insani yang mampu 

menguasai perbankan syariah maupun teknis perbankan.  

Dalam upaya meningkatkan sumber daya aparatur setiap pekerjaan harus menghubungkan dengan 

pendidikan. Hasibuan menyatakan dalam tulisannya bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk 

meningkatkan atau memperbaiki keahlian secara keseluruhan.9 Dengan begitu pegawai yang 

mendapatkan pendidikan secara berencana sesuai dengan prosedur cenderung lebih bekerja secara 

profesional jika dibandingkan dengan pegawai pada organisasi yang tidak melakukan pelatihan 

sebelumnya.10 Oleh karena itu pendidikan dianggap sangat penting dan mempunyai manfaat bukan karena 

tuntutan pekerjaan dan jabatan akibatnya dari perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan teknologi 

yang semakin tahun semakin maju dan semakin ketat persaingannya didalam suatu organisasi atau 

lembaga. 

Pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku 

yang berlaku dalam masyarakatnya. Dimensi untuk mengukur pendidikan adalah jenjang pendidikan dan 

kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.11 Menurut Sikula 

dalam Mangkunegara (2003) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

                                                             
6 I Putu Mulyadi Saputra, et.al. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt.Bpr Suryajaya 

Kubutambahan, Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol: 4 No: 1 Tahun: 2014, 1-9 
7Nadia Maya Sari Dewi dan Darsono,  Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Terhadap 

Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macetyang Diberikan Oleh Bank 

Bni Syariah Cabang Semarang,  Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-

15 
8Sudarmanto, “Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi 

dalam Organisasi”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar),  53 
9Shonia Lingga Pratiwi, dkk., “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas SDM 

Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Lamongan”, Jurnal Ekonomi Islam (1) (2) (2018): 145-153 
10 Ibid. 
11 Shonia Lingga Pratiwi, dkk., “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas SDM 

Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Lamongan”, Jurnal Ekonomi Islam (1) (2) (2018): 145-153 



3 
 

  

prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan 

konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.12  

Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya tingkat pendidikan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Suatu badan instansi apalagi yang bersangkutan 

dengan pembangunan bangsa dan negara. Tentunya ketika tingkat pendidikan tidak sesuai dengan 

perencanaan kerja yang dilaksanakan maka akibatnya kinerja yang dilakukan pegawai tidak seperti yang 

direncanakan sebelumnya. Sehingga organisasi atau instansi pemerintahan harus melihat sumber daya 

manusia dari segi tingkat pendidikannya.13 

Tentunya ketika tingkat pendidikan tidak sesuai dengan perencanaan kerja yang dilaksanakan maka 

akibatnya kinerja yang dilakukan pegawai tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Sehingga 

organisasi atau instansi pemerintahan harus melihat sumber daya manusia dari segi tingkat 

pendidikannya. Dalam hal ini pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Islam memandang Pendidikan dalam hal ini ilmu pengetahuan sebagai hal yang pokok, sehingga 

Allah SWT. memerintahkan melalui ayat pertama yang berkaitan dengan ilmu, yakni memerintahkan 

membaca “iqra”. Dalam ayat yang lain, Al-Qur‟an juga menjelaskan pentingnya ilmu untuk manusia dan 

perintah untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam Hadis diperlihatkan bagaimana tingginya derajat ahli ilmu. 

Isyarat al-Qur‟an ini juga disyaratkan oleh beberapa riset yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.14   

Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan karyawan akan mempengaruhi kemampuan dalam 

mencapai kiinerja secara optimal. Al-Qur‟an dalam Surat Al Anfal ayat 27 dijelaskan pentingnya 

menempatkan pegawai sesuai kemampuannya. Hal ini berarti seorang pemeimpin harus memberikan 

promosi jabatan yang adil dan amanah kepada karyawannya sebagaimana firman Allah dalam QS. An-

Nisaa‟ ayat 58 Allah berfirman:  

 

ٰٓ أَۡهِلَها َوإِذَا َحَكۡمتُم بَ  ِت إَِلىَٰ نََٰ َ َيۡأُمُركُۡم أَن تَُؤدُّواْ ٱۡۡلََمَٰ ا يَِعظُكُ ن تَۡحكُُمواْ بِٱلۡ لنَّاِس أَ ۡيَن ٱإِنَّ ٱَّللَّ َ نِِعمَّ َ عَۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ ا كَ  م بِِهٓۦٰۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ اَن َسِميعََۢ

  ٥٨بَِصيٗرا 

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerim annya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesuangguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (QS. An-Nisa:58) 

Ayat tersebut mengisyaratkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dalam 

kaitannya dengan promosi jabatan memberikan amanat kepada ahlinya yaitu orang yang benar-benar 

mempunyai kompetensi dan keahlian untuk menduduki jabatan tersebut. Setelah peneliti meninjau 

dilokasi dan sempat melakukan wawancara terhadap manajer dan beberapa orang karyawan diperusahaan 

tersebut salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja karyawan adalah pendidikan 

karyawan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan yang menyatakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah pendidikan karyawan tersebut.15 Pendidikan secara umum adalah 

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 

                                                             
12  Juliana, et.al.  Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.  Jurnal Administrasi Publik, April 2015 Volume 1 Nomor 1. 12 
13 Juliana, et.al., Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang”, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1, (April 2015): 11-19 
14 Mery Susanty, Pendidikan Pelatihan Dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Tinjauan Ekonomi Islam, 

LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018: 1-17 
15 Wahyu Prima Reza. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Penempatan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Pt. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. JOM Fekon, Vol 4 No. 1 (Februari) 2017. 426-437 
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Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di BPRS Bandar Lampung yang dimana karyawan di 

BPRS Bandar Lampung memilki pendidikan yang berbeda-beda. Masih banyak pegawai BPRS Bandar 

Lampung yang pendidikannya hanya sampai DIII. Dengan pendidikan yang semakin tinggi maka kinerja 

seorang karyawan akan semakin baik. Dengan demikian karyawan dapat memberikan kinerja yang baik 

bagi organisasi, di mana pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.16 Berikut data karyawan 

BPRS Bandar Lampung. 

Tabel 1.1  

Data Karyawan BPRS Bandar Lampung 

 

No Pendidikan  Jumlah 

1 S2 4 Orang 

2 S1 10 Orang 

3 DIII 14 Orang 

4 SMA 0 

Sumber: BPRS Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data pegawai diatas yang pendidikan s2 berjumlah 4 orang, s1 berjumlah 10 orang, DIII 

berjumlah 14 orang, dan SMA tidak ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manajer bank 

BPRS Bandar Lampung bahwa tingkat pendidikan tentunya berpengaruh terhadap kinerja. Manager 

BPRS Bandar Lampung mengatakan bahwa kinerja karyawan belum maksimal karena kebanyakan 

karyawan lulusan DIII sehingga performa dalam bekerja tidak maksimal. Hal ini dikarenakan penempatan 

posisi kerja yang tidak sesuai dengan lulusan karyawan. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya tingkat pendidikan, motivasi, dan kedisiplinan.  

Bank BPRS Syraiah mempunyai kendala terhadap kinerja karyawan, dalam tingkat pendidikan 

bahwa minimnya tingkat pendidikan S1 keatas hal ini dikarenakan untuk kategori D3 kebawah sebagian 

besar pembagian insentif bagi kinerja karyawan dari hasil pendapatan usaha perbankan mengakibatkan 

naik turunnya kinerja berpengaruh terhadap pendapatan dari naik turunnya insentif sesuai target 

pencapaiannya. Penempatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan juga terjadi 

pada karyawan Bank BPRS Syariah.  

Karyawan Bank BPRS Syraiah memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda. 

Pendidikan yang dimiliki karyawan akan turut meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan 

pekerjaannya yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas kerja yang baik. Karyawan yang 

berpendidikan tinggi seringkali dianggap lebih berpotensi dan produktif dibanding yang berpendidikan 

rendah. Mengingat bahwa tenaga kerja yang produktif sangat diperlukan agar kegiatan utama perusahaan 

dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai produktivitas kerja yang baik maka perekrutan karyawan 

harus dilakukan dengan hati-hati, karena produktivitas kerja akan mendasari kegiatan dalam hal 

pengembangan karier, hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan sekarang ini. 

Menurut Sedarmayanti, bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjang dalam pencapaian kinerja 

pegawai karena pendidikan yang rendah menyebabkan pegawai sulit menyerap berbagai informasi yang 

berhubungan dengan kegiatannya, semakin tinggi pendidikan maka semakin efisien ia dalam bekerja.17 

Artinya bahwa, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, maka hasil kerja karyawan akan semakin 

baik. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi di dalam meningkatkan 

kinerja karyawan dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan tingkat pendidikan yang memadai 

                                                             
16 Muhammad Ichsan Hadjri dan Badia Perizade, “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja 

Pegawai pada  Bank Sumsel Babel Syariah”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya (16) (3)( 2018): 142-152 
17 Asnianti, et.al. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Jurnal Mirai 

Management Volume 3 No.1 2018. 31-45 
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maka perusahaan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam pendidikan terdapat proses yang terus 

menerus berjalan dan bukan sesaat saja. Namun pendidikan juga bisa disebut sebagai usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya penguasaan teori untuk memutuskan 

persoalanpersoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan perusahaan.18 

Sekalipun tingkat motivasi pegawai yang dimiliki oleh sebuah instansi rata-rata tinggi, sering 

mengikuti pelatihan, serta memiliki pengalaman kerja yang memadai tetapi bila tidak ditunjang dengan 

tingkat pendidikan pada akhirnya kinerja maksimal akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, mengingat 

sangat pentingnya tingkat pendidikan dalam meningkatkan kinerja pegawai sangat ditentukan oleh tingkat 

pendidikan. Suatu badan instansi apalagi yang bersangkutan dengan pembangunan bangsa dan negara. 

Tentunya ketika tingkat pendidikan tidak sesuai dengan perencanaan kerja yang dilaksanakan maka 

akibatnya kinerja yang dilakukan pegawai tidak seperti yang direncanakan sebelumnya.19  

Sehingga organisasi atau instansi pemerintahan harus melihat sumber daya manusia dari segi tingkat 

pendidikannya. Dengan berbekal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang individu akan mampu 

menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan profesinya, dengan pendidikan yang 

tinggi seorang individu secara tidak langsung akan memberikan konstribusi lebih bagi organisasi untuk 

lebih berkembang lagi dimasa yang akan datang, karena akan sulit bagi seorang individu untuk dapat 

membuat organisasai berkembang tanpa pendidikan dan pengetahuan yang cukup pada latar belakang 

bidang pekerjaannya.20  

Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, Islam sangat menekankan umatnya untuk belajar dan 

tahu (berpendidikan). Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya seruan-seruan untuk belajar yang dapat 

ditemui baik di dalam Al-Qur’an, Hadits maupun Ibarah-ibarah dari Ulama pendahulu. Islam begitu 

menganggap penting terhadap Ilmu Pengetahuan (baca: Pendidikan). Dalam Islam, kedudukan orang 

yang berpendidikan, terutama pendidikan agama, sangat dimuliakan. Bisa juga dilihat sendiri di kalangan 

masyarakat, bagaimana seorang guru atau ustadz mendapatkan posisi yang cukup bergengsi. Lebih- lebih 

jika orang tersebut menyandang gelar Profesor atau Doktor (Ilmu Umum) dan Kiai (Ilmu Agama), maka 

dia akan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat bahkan pejabat pemerintah sekalipun.21 Dalam al-

Qur’an, Allah SWT pun telah berfirman mengenai kedudukan orang yang berpendidikan,  

“… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahuai apa yang kamu kerjakan”. 

(QS. Al-Mujadalah: 11). 

Dari sini bisa disimpulkan bahwa Islam begitu menghargai sebuah sistem yang namanya pendidikan dan 

orangorang yang aktif di dalamnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinthia Dewi, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus 

Jana Susila dalam penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pengembangan karir terhadap 

kinerja karyawan. Bermasalahnya kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Abadi Tahun 

2014 diindikasikan dengan adanya permasalahan tingkat pendidikan karyawan yang masih minim. 

Penelitian mengenai pengaruh dari variabel tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan, menunjukkan 

bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Nur Abadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Muttaqin yang menyatakan 

bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan seorang karyawan maka akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, agar kinerja karyawan baik maka diperlukan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan 

                                                             
18 Rina Dwiarti dan Arif Bogi Wibowo. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompensasi, Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Taman Wisata Candi Prambanan. JPSB Vol.6 No.2, 2018. 

157-170 
19Js, et.al. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Enrekang”, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1, (April 2015): 12 
20 Yudha Supriyatna. Tingkat Pendidikan Dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Prima Makmur 

Rotokemindo. Jurnal Manajemen Volume 10, No.1 ,Januari-Juni 2020. 47-60 
21 Fu`ad Arif Noor. Islam Dalam Perspektif Pendidikan. QUALITY, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 417-418 
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yang memadai yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.22 Hasil penelitian ini turut mendukung kajian 

empirik dari Rendry Mamahit yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja karyawan.23 

Selain masalah pendidkan, pengawasan atau controlling mempunyai banyak sebutan lain diantaranya 

evaluating (penilaian), apparaising (penafsiran), atau correcting (pemeriksaan).24 Keberadaan lembaga 

keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam 

sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung 

dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif 

yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.  

Selain pendidikan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan terdapat Sistem Pengendalian 

Internal juga yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sistem Pengendalian Internal dapat menjadi 

strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian Internal merupakan 

suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang 

untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.25 Pengendalian Internal berfungsi untuk 

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Menurut Nainggalon 

pengendalian Internal merupakan suatu rangkaian dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi.26  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Tercapainya pengendalian Internal perusahaan yang baik tentu saja akan meningkatkan 

produktivitas serta kinerja para karyawan.27 Arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Pada masing-masing organisasi 

tentu saja memerlukan Sistem Pengendalian Internal.  

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi adanya kerugian. Jika pengabaian Sistem 

Pengendalian Internal terjadi maka suatu organisasi harus siap menerima risiko kerugian dan cepat atau 

lambat dampak buruk akan terjadi pada organisasi (Suyadi dan Mariani). Menurut Mulyadi Sistem 

Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.28  

Pengendalian intern tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka dan melindungi harta 

kekayaan perusahaan dari segi pembukuan saja tetapi juga memperhatikan struktur organisasi 

                                                             
22 Sinthia Dewi, et.al., pengaruh dari variabel tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan, menunjukkan 

bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan 

Rakyat Nur Abadi, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016). 

1-8 
23 Sinthia Dewi, et.al., pengaruh dari variabel tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan, menunjukkan 

bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan 

Rakyat Nur Abadi, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016). 

1-8 
24Rusda Khairati,  “Pengaruh Insentif Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal KBP Volume (1) (2) (2013): 232-253  
25 Rusda Khairati,  “Pengaruh Insentif Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal KBP Volume (1) (2) (2013): 232-253 
26 Bukman Lian and Lisa Nopilda, "Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan", JMKSP 

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) 3.2, (Juli-Desember ) (2018) : 207-215 
27 Putu Diah Mirnasar dan I Made Sadha Suardhika. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas 

Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan. E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.23.1. April (2018): 567-594  
28 Putu Diah Mirnasar dan I Made Sadha Suardhika. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas 

Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan. E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.23.1. April (2018): 567-594 
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perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan 

manajemen. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujarat ayat 6 Allah SWT berfirman : 

 

ٰٓاَيَُّها ا الَِّذْينَ  ي  َمنُْوٰٓ ا بِنَبَا   فَاِسق    َجۤاَءكُمْ  اِنْ  ا  ى فَتُْصبُِحْوا بَِجَهالَة   قَْوًما   تُِصْيبُْوا اَنْ  فَتَبَيَّنُ ْوٰٓ ِدِمْينَ  فَعَْلتُمْ  َما عَ ل   ن 

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.(QS. Al-Hujarat Ayat 6). 

 

Hubungan antara Surat Al-hujarat ayat 6 dengan sistem pengendalian intern adalah untuk 

menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data-data akuntansi, 

mendorong efesiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan menajemen. Oleh karena itu 

pengendalian intern harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian intern 

tersebut berdaya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa pengendalian Internal dalam perusahaan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, yang mana didalam komponen pengendalian Internal mempunyai 

hubungan yang begitu penting sehingga perlu diperhatikan di dalam perusahaan. Tujuan   dari   

diterapkannya pengendalian Internal menurut Mulyadi adalah keandalan, kepatuhan terhadap hukum, 

peraturan berlaku efektivitas, dan  efisiensi  operasi.29 Hal tersebut menunjukan jika pengendalian     

Internal     diterapkan dengan  benar,  maka  karyawan  akan patuh. Sebuah pengendalian  

digunakan untuk membantu memantau    kegiatan-kegiatan    yang ada didalamnya. Hubungan antara 

kinerja karyawan dan komponen-komponen    pengendalian Internal seperti lingkungan pengendalian 

yang baik, akan memberikan kontribusi  baik  dalam menciptakan  suasana  kerja  sehingga dapat   

mendorong   karyawan   untuk meningkatkan kinerjanya.  

Pada   masing-masing   organisasi   tentu   saja ukuran-ukuran   yang   dikoordinasikan   untuk   

menjaga   kekayaan   organisasi, mengecek ketelitian dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong  

efesiensi  dan mendorong dipatuhinya  kebijakan  manajemen.30 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan dengan Manager BPRS Bandar Lampung mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal di 

BPRS belum berjalan maksimal dan masih ada karyawan yang kinerjanya kurang maksimal. Diantaranya, 

mengenai pemantauan, dam aktivasi pengendalian, karena terkadang pegawai mengalami kendala, 

kebingungan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan terhadap karyawan di dalam perusahaan 

yang mengakibatkan beberapa karyawan keluar pada saat jam kerja, tentunya hal ini akan memberikan 

dampak buruk terhadap perusahaan.  

Karena jika pengendalian Internal dalam suatu perusahaan sudah buruk tentunya akan 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut dan secara langsung akan berdampak pada 

profitabilitas perusahaannya. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya hasil output dari perusahaan 

tersebut. Berikut Tabel 1.2 Sistem Pengendalian Internal di BPRS Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Ruslinda Agustina dan Rizki Amalia Afriana, PENgaruh Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap 

Kinerja Karyawan Padapt Autoservice Delta Niaga Banjarmasin, Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Vol. 13 No. 1 Maret 2020, h. 115-128 
30 Putu Diah Mirnasari dan I Made Sadha Suardhika, “Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, 

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan”, E-Jurnal 

AkuntansiUniversitas Udayana Vol.23.1. (April )(2018) : 569-570 



8 
 

  

Tabel 1.2  

Sistem Pengendalian Internal BPRS Bandar Lampung 

 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Indikator 

Lingkungan 

Penaksiran Resiko 

Aktivitas Pengendalian 

Informasi dan Komunikasi 

Pemantauan 

 Sumber: BPRS Bandar Lampung 

 

Rendahnya pengawasan terhadap pegawai di BPRS Syariah akan mengakibatkan kegagalan 

pencapaian target penyerapan anggaran yang tidak hanya berakibat hilangnya manfaat belanja untuk 

melayani masyarakat, namun juga akan mengakibatkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. 

Jika sasaran dan tujuan organisasi tidak tercapai maka masyarakat akan tidak merasakan layanan publik 

yang baik. Dengan adanya pengendalian Internal yang memadai pada perusahaan diharapkan mampu 

menjamin proses pemberian suatu pembiayaan akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat 

merugikan perusahaan serta dengan terselenggaranya pengendalian Internal yang memadai, berarti 

menunjukkan sikap kehati-hatian dalam lembaga keuangan dalam organisasi. Dalam hal ini sebagai 

karyawan kita harus jujur dan amanah dalam mengelola keuangan di dalam perusahaan. Permasalahan 

selanjutnya yakni pada aspek kuantitas dimana karyawan tidak mampu untuk memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan baik dalam hal penjualan maupun kemampuan dalam penagihan kepada 

debitur.  

Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan dimana biasanya pada setiap akhir bulan karyawan bekerja 

lembur atau sampai diluar jam kantor. Selain agenda tutup buku atau closing, biasanya saat itu juga 

dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dalam sebulan bekerja. Disamping itu pula, 

suatu pekerjaan dikatakan berhasil dapat dilihat dari segi efektivitas pengunaan biaya pekerjaan (cost 

effectiveness).  

Dalam hal ini penggunaan segala sumber perusahaan seperti manusia, dana teknologi dan material 

lainnya secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Bank BPRS Syariah dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari belum memeksimalkan 

seluruh potensi sumber daya perusahaan yang ada seperti profesionalitas karyawan sehingga hasil output 

yang dicapai pun belum maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Seyla 

Taradipa yang meneliti tentang pengaruh pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan studi pada PT 

Bank panin tbk cabang kendari.  PT. Bank Panin Tbk Cabang Kendari telah berusaha menerapkan 

Pengendalian Internal yang baik, namun masih terdapat celah Pengendalian Internal tidak dilaksanakan 

dengan baik. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Bank Panin cabang Kendari. Hal tersebut dapat dilihat dari thitung = 15,618 lebih 

besar dari ttabel = 2,005 dengan demikian hipotesis pertama diterima atau dengan nilai signifikansi 0,000 

lebih kecil dari alpha 0,005. Pada koefisien determinasinya sebesar 82,4 % artinya Pengendalian Internal 

memberikan kontribusi sebesar 82,4 % dalam menjelaskan variabel Kinerja Karyawan. Pada PT. Bank 

Panin cabang Kendari tersebut semua karyawan baik manajemen, dewan direksi, komite audit, dan 

personel lainnya bertanggung jawab terhadap Pengendalian Internal, karena semua karyawan memiliki 

peran dalam Pengendalian Internal, sehingga Pengendalian Internal tidak dapat berjalan dengan baik 

apabila ada salah satu karyawan yang tidak menjalankan perannya dalam Pengendalian Internal. 

Artinya semakin baik pelaksanaan Pengendalian Internal, maka akan semakin baik pula Kinerja 

Karyawan. Kenyataan ini sejalan dengan tujuan dari Pengendalian Internal sendiri yakni untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, 
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dan kepatuhan terhadap perundang – undangan yang berlaku.31 Dalam hadits telah dijelaskan bahwa kita 

di anjurkan untuk memiliki sifat jujur. Salah satu sifat atau moral manusia yang paling utama adalah 

jujur, karena jujur merupakan suatu dasar kebahagiaan masyarakat, kejujuran ini menyangkut banyak hal 

terutama dalam urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Begitu juga dengan proses dan sistem 

pengenalian Internal siklus pendapatan, hal ini dapat dilihat dari salah satu hadits bukhari yang 

mengatakan : Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan 

kebaikan membawa ke shurga. Seseorang yang jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh allah sebagai 

orang yang jujur (shidiq). Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, 

dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan, akan ditulis 

oleh Allah sebagai pembohong (kadzdzab), (H.R. Buhari Muslim).32 

Hal ini berarti Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Selain itu 

Sistem Pengendalian Internal di BPRS Bandar Lampung yang belum maksimal sesuai harapan dan 

tujuan. Hal ini yang menjadikan kinerja karyawan tidak maksimal, karena kurangnya pemahaman yang 

dimilikinya. Sehingga kinerja karyawan belum sesuai harapan, untuk itu berdasarkan latar belakang 

masalah diatas pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal saling berkaitan terhadap kinerja karyawan. 

Dalam hal ini dibutuhkan perubahan yang perlu dilakukan pimpinan agar kinerja karyawan menjadi lebih 

baik lagi sesuai harapan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertari untuk melakukan 

penenlitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Islam di BPRS Bandar Lampung. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar penelitian ini dapat 

dilakukan lebih mendalam maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden yaitu karyawan BPRS Bandar Lampung. 

2. Pengkajian dikhususkan pada pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinrja 

karyawan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar Lampung? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar 

Lampung ? 

3. Apakah pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

BPRS Bandar Lampung ? 

4. Bagaimanakah pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di BPRS Bandar Lampung berdasarkan Perspektif Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mamilki tujuan yang harus dicapai sebagai  berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar Lampung. 

2. Untuk mngetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan di BPRS 

Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja 

karyawan di BPRS Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja 

                                                             
31 Putri Seyla Taradipa, Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada PT Bank 

Panin Tbk Cabang Kendari, Jurnal Akuntansi (JAK), h. 1-13 
32 Muhammad Idul Launuru, Perspektif Islam Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada 

Harian Rakyat Maluku, Journal of Islamic Economic And Business (JIEB) Vol. 02, No. 01, h. 1-16 
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karyawan di BPRS Bandar Lampung berdasarkan Perspektif Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis (keilmuan) hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana 

pendidikan dan Sistem Pengendalian intenal dalam terhadap kinerja karyawan di BPRS Bandar 

Lampung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Perbankan Syariah. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat 

menambah wawasan mengenai bagaimana pendidikan dan system pnegendalian Internal terhadap 

kinerja pegawai di BPRS Bandar Lampung sehingga menjadi sumber referensi agar para pihak 

yang berkepentingan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai bahan penelitian 

sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan beberapa 

penelitian dan tulisan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan Hadjri dan Badia Perizade dengan judul 

penelitian “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bank Sumsel 

Babel Syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah penentuan sampel dengan metode 

propotional stratified random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah responden 

yang dijadikan sampelyaitu pegawai Bank Sumsel Babel Syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, serta pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asnani, Mattalatta, dan Gunawan dengan judul penelitian 

“Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng”. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi berganda Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. 2) Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. 3) Lingkungan 

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Soppeng. 4) Pendidikan dan Pelatihan, Kompensasi dan Lingkungan Kerja secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Soppeng. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Sopian dan Wawat Suwartika dengan judul penelitian 

“Pengaruh Sistem Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif. Design penelitian dengan 

pengumpulan data, dan analisis data. Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara simultan sistem informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ika Listiana dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem 

Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa  sistem informasi akuntansi, penilaian resiko dan pemantauan 
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tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan lingkungan pengendalian, informasi 

dan komunikasi, aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem 

Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem  

Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan serta Pengendalian 

Internal dan Motivasi Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil dari 

hipotesis menunjukkan bahwa  Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Motivasi 

Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan.  

Dari hasil penelitian terdahulu terlihat memiliki kesamaan variable baik dari variable pendidikan 

ataupun system pengendalian Internal, serta kinerja karyawan. Disini peneliti ingin menggabungkan 

antara pendidikan dan system pengendalian Internal dalam mengukur kinerja karyawan. Sehingga aka 

nada penemuan terbaru apakan pendidikan dan system pengendalian Internal ini berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa Pendidikan dan Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BPRS Syariah Bandar Lampung.  Pendidikan dan System 
Pengendalian Internal sangat penting karena berdasarkan perspektif Islam manusia dapat  menjadi 

manusia hanya melalui pendidikan. Dalam perspektif Al-Qur’an pendidikan merupakan ikhtiar yang 

bertujuan untuk memebentuk manusia paripurna (Insan Kamil). Dengan begitu kinerja karyawan 

akan menjadi berkulitas dan maksimal. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut: 

1. Bagi BPRS Syariah Bandar Lampung, agar dapat menempatkan posisi karyawan sesuai 

dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
2. Untuk BPRS Syariah Bandar Lampung agar dapat mempertahankan Pengendalian Internal yang 

telah terwujud dan dijalankan selama ini, sehingga Kinerja Karyawan dapat berada pada tingkat 

yang tinggi dan tujuan dari perusahaan dapat terpenuhi dengan baik. 
3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian, tidak hanya pada faktor-

faktor ini saja tetapi dapat menganalisis pengaruh dari faktor lain seperti motivasi, pengalaman 

kerja, gaji, lingkungan kerja, iklim kerja dan factor lain yang sesuai. 
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