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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Lembaga 

1. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 

BRI Syariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya 

kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan 

menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya. Visi 

dan misi tersebut di antaranya sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan Finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan di manapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
1
 

                                                           
 

1
 Bank BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2013” dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada 

tanggal 15 Desember 2020, pukul 19.06 WIB), hal. 8 

http://www.brisyariah.co.id/
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c. Nilai-Nilai Budaya Kerja 

1) Professional 

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar 

teknis dan etika yang telah ditentukan. 

2) Antusias 

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam 

pada setiap aktivitas kerja. 

3) Penghargaan Terhadap Sumber Daya Manusia 

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama 

perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal 

sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan 

pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya 

baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling 

percaya, terbuka, adil, dan menghargai. 

4) Tawakkal 

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, 

yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh 

serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. 

5) Integritas 

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika 

kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara 

konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang 
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teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang 

sulit untuk melakukannya. 

6) Berorientasi Bisnis 

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan 

berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya. 

7) Kepuasan Pelanggan 

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan 

memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan 

perusahaan.
2
 

2. Produk dan Layanan Bank BRI Syariah 

a. Produk Pendanaan 

1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB 

Merupakan produk tabungan dengan akad wadi’ah, dengan 

beragam faedah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk 

bertransaksi keuangan. 

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah menggunakan 

akad Mudharabah sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon 

Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). BRI Syariah juga meluncurkan 

program Tabungan Haji untuk Anak, yaitu Tabungan Haji BRI 

Syariah iB yang diperuntukkan bagi anak-anak agar dapat 

                                                           
 

2
 Ibid., hal. 9 
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menabung sejak dini mempersiapkan kebutuhan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu Tabungan Haji juga 

dapat digunakan bagi Nasabah yang ingin beribadah Umroh. 

3) Tabungan Impian BRI Syariah iB 

Merupakan tabungan berjangka dari BRI Syariah menggunakan 

akad Mudharabah Mutlaqah dengan prinsip bagi hasil yang 

dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan 

terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan 

melalui Tabungan Faedah BRI Syariah sebagai rekening induk. 

Tabungan ini memiliki fitur yang menarik karena dilengkapi 

oleh sertifikat asuransi yang preminya gratis persembahan dari 

Bank BRI Syariah. 

4) TabunganKu BRI Syariah iB 

Tabungan untuk perorangan menggunakan akad wadi’ah 

dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara 

bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan 

budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

5) Tabungan Mikro BRI Syariah iB 

Merupakan produk tabungan dengan akad wadi’ah yang 

diperuntukkan khusus untuk memperlancar kegiatan transaksi 

nasabah pembiayaan mikro. 

6) Tabungan Simpanan Pelajar iB (SimPel) 
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SimPel iB atau kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah 

tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan 

secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 

fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan 

untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
3
 

7) Giro 

a) Giro Faedah Wadiah BRI Syariah iB 

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah yang 

menggunakan akad titipan (Wadiah) sesuai prinsip syariah 

bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk 

kemudahan transaksi bisnis sehari-hari di mana penarikan 

dana menggunakan cek & bilyet giro.  

b) Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB 

Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB yaitu investasi 

dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah 

Mutlaqah sehingga nasabah dapat diberikan imbal hasil 

berupa bagi hasil yang lebih menguntungkan. 

8) Deposito 

a) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah 

menggunakan Akad Mudharabah sesuai prinsip syariah 

                                                           
 

3
 Bank BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2017” dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada 

tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.31 WIB), hal. 58--60 

http://www.brisyariah.co.id/
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bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan 

jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan. 

b) Simpanan Faedah BRI Syariah iB 

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah 

menggunakan Akad Mudharabah sesuai prinsip syariah 

bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan 

jangka waktu penempatan kurang dari 1 bulan (7, 14, 21, 

28 hari). 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Retail Konsumer, yang terdiri dari : 

a) KPR BRI Syariah iB (Kepemilikan Rumah) 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk 

memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan 

hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) 

atau sewa menyewa (Ijarah) di mana pembayarannya secara 

angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di 

muka dan dibayar setiap bulan. 

b) KPR Sejahtera BRI Syariah iB 

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang 

diterbitkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah 

dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat 
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Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan 

rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer).  

c) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada 

nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan 

kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli 

(Murabahah) di mana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan 

dibayar setiap bulan. 

d) Gadai 

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, di mana emas 

yang diagunkandisimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah 

selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan atas emas. 

e) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB 

Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB hadir membantu untuk 

menyempurnakan niat masyarakat beribadah dan berziarah 

ke Baitullah. 

f) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB 

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan 

emas dengan menggunakan Akad Murabahah di mana 

pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur 
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setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai 

kesepakatan. 

g) KMF BRI Syariah iB 

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan 

khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala 

kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan 

cara yang mudah. 

h) KMF Pra Purna BRI Syariah iB 

Fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan 

memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan 

menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa 

menyewa (ijarah) di mana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan 

dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan. 

i) KMF Purna BRI Syariah iB 

KMF Purna iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas 

pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk 

memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket 

barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli 

(murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) di mana 
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pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran 

yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
4
 

j) IMBT Konsumer BRI Syariah iB 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif Nasabah dengan system 

sewa menyewa aset milik BRI Syariah yang diperoleh 

melalui pembelian dari Nasabah/ Pihak ke-3, dengan opsi 

pengalihan kepemilikan atas Aset oleh BRI Syariah kepada 

Nasabah pada saat fasilitas pembiayaan lunas (jual 

beli/hibah). 

2) Pembiayaan Retail Kemitraan 

a) Multifinance 

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan 

yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan untuk 

pengadaan barang/ atau jasa untuk kemudian disalurkan 

lebih lanjut kepada end user yang mengajukan pembiayaan 

kepemilikan barang/ atau jasa kepada multifinance tersebut 

sesuai dengan akad syariah. 

b) Koperasi Karyawan 

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi untuk 

kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para anggotanya 

                                                           
 4

 Ibid., hal. 61 
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yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa 

sesuai dengan akad syariah. 

c) BMT (Baitul Mal wat Tamwil) 

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan 

yang berbentuk BMT untuk kemudian disalurkan lebih 

lanjut kepada para nasabahnya yang mengajukan 

pembiayaan kepemilikan barang/ jasa.
5
 

B. Pemaparan Data Penelitian 

 Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian 

data dapat memaparkan sebagai berikut : 

1. Proses pengembangan sumber daya manusia dalam upaya 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada Bank Syariah 

Indonesia (ex BRI Syariah) Mojosari Mojokerto. 

Dalam mengembangkan sumber daya manusia, Bank Syariah 

Indonesia melakukan beberapa upaya untuk lebih mengembangkan 

sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut disampaikan oleh Bapak 

M. Anasrulloh selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia 

Mojosari Mojokerto. 

“Dengan mengikuti seminar yang diadakan sebulan sekali, dan 

evaluasi kinerja karyawan. Dengan begitu, apabila ada 

karyawan yang kinerjanya kurang bagus, bisa dievaluasi dan 

diberikan pelajaran untuk ke depannya.”
6
 

 

                                                           
 5

 Ibid., hal. 62  

 6
 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 7 Desember 2020, pukul 08.30 

WIB, di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 
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Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia 

Mojosari Mojokerto ini biasanya dilakukan enam bulan sekali. Hal ini 

perlu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari 

suatu organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya 

manusia organisasi. Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak M. Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank Syariah 

Indonesia Mojosari Mojokerto. 

“Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BRI Syariah Mojosari 

Mojokerto ini biasanya dilakukan enam bulan sekali. Yang 

dievaluasi pun semua karyawan, tanpa terkecuali. Jadi misal 

ada karyawan yang kinerjanya baik, performanya juga baik, 

sudah pasti apa yang didapatkan nanti juga baik. Semua itu 

kembali ke masing-masing individu. Baik atau buruknya 

kinerja karyawan tersebut akan diketahui enam bulan sekali, 

saat evaluasi kinerja tersebut. Evaluasi ini kami lakukan agar 

ke depannya kinerja karyawan bisa lebih baik lagi. Dan agar 

bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan.”
7
 

 

Karyawan BRI Syariah Mojosari Mojokerto melakukan 

pengembangan sumber daya manusia secara formal, dengan cara 

mengikuti beberapa seminar yang diadakan seminggu sekali atau 

sebulan sekali. Dengan mengikuti pengembangan sumber daya 

manusia secara formal tersebut, karyawan Bank Syariah Indonesia 

Mojosari Mojokerto merasakan kemampuannya lebih tertantang dan 

meningkat karena banyak pengalaman dan pengetahuan yang 

didapatkan dari seminar tersebut. Hal ini sesuai sebagaimana yang 

                                                           
 

7
 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.05 WIB, 

di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 
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disampaikan oleh Bapak M. Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank 

Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto. 

“Seminar ini biasanya diadakan seminggu sekali atau sebulan 

sekali, tergantung situasi dan kondisi. Yang terlibat dalam 

seminar ini adalah semua karyawan Bank BRI Syariah dari 

seluruh cabang, seminar ini diadakan di Kantor BRI Syariah 

Surabaya. Alasan mengapa kami mengikuti seminar ini adalah 

untuk menyerap ilmu dan pengalaman baru yang belum kami 

dapatkan sebelumnya, selain itu juga untuk menambah 

wawasan, motivasi, serta menjalin silaturahmi dengan semua 

karyawan. Kalau untuk menerapkan pengembangan secara 

maksimal untuk meningkatkan produktivitas kerja, kita harus 

punya jiwa-jiwa pendobrak, dalam arti kita harus mampu 

menjadi penggagas untuk lebih mengembangkan kantor ini.”
8
 

 

Beliau juga mengatakan bahwa setiap karyawan yang mengikuti 

seminar ini akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. 

“Ketika karyawan mengikuti seminar ini, sudah jelas akan 

menambah ilmu, motivasi, dan menambah semangat untuk 

terus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan. Jadi ketika setelah seminar ini ada karyawan 

yang kemampuannya menurun, bisa jadi ia tidak mengikuti 

pelatihan itu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya hanya 

sebagai bentuk formalitas saja.”
9
 

 

Dalam mengikuti seminar yang diadakan tersebut, materi yang 

disampaikan ialah tidak lain mengenai produk baru dari bank BRI 

Syariah. Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. 

Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia Mojosari 

Mojokerto. 

“Diadakannya seminar ini biasanya karena ada produk baru, 

misalnya produk gadai, KPR atau lainnya. Diadakannya 

seminar ini agar ketika sudah diberikan informasi di kantor 

pusat, karyawan bisa mempelajari kembali materi dengan 

                                                           
 

8
 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 7 Desember 2020, pukul 08.30 

WIB, di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 
 

9
 Ibid. 
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mengikuti seminar ini. Hal ini dilakukan agar karyawan bisa 

mengerti dan memahami ilmunya, serta mengetahui secara 

detail apa saja langkah-langkahnya. Juga agar kami semua 

memiliki visi dan misi yang sama.”
10

 

 

Selama mengikuti seminar tersebut, satu hal yang perlu diingat 

oleh karyawan Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto ialah ilmu 

yang telah mereka peroleh selama mengikuti seminar tersebut. Lalu, 

menerapkan ilmu tersebut dalam pekerjaan mereka. Dengan begitu, 

kinerja yang diperoleh juga akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal 

ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Anasrulloh, 

selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto. 

“Dari seminar tersebut, yang selalu kami ingat ialah ilmu juga 

pengalamnnya. Lalu menerapkan ilmu tersebut di lapangan 

atau kantor masing-masing. Dengan berbagai penjelasan yang 

disampaikan mengenai segala materi selama seminar, di kantor 

kami juga menerapkannya sesuai dengan arahan dan kebijakan 

yang ada.”
11

 

 

Beliau juga menyampaikan, bahwa dengan melakukan 

pengembangan sumber daya manusia ini sangat berdampak pada 

peningkatan produktivitas manusia. 

“Dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia ini, 

berdampak sekali pada peningkatan produktivitas kerja 

karyawan. BRI Syariah KCP Mojosari Mojokerto ini juga 

sering sekali mengadakan seminar atau pelatihan, itu adalah 

salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia 

yang ada. Hal ini dikarenakan kita semua bekerja di sini juga 

dituntut untuk bisa mengikuti atau memenuhi kebutuhan dari 

masyarakat, khususnya di bidang syariah. Otomatis kita selalu 

memperbarui diri untuk mengikuti perkembangan zaman. 

Kalau itu semua sudah diberlakukan, semua karyawan juga 

                                                           
 

10
 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.05 

WIB, di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 

 11
 Ibid. 
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akan ikut serta dalam seminar atau pelatihan, dan 

sebagainya.”
12

 

 

Hal yang telah dicapai oleh karyawan Bank Syariah Indonesia 

Mojosari Mojokerto sebagi bentuk peningkatan produktivitas ialah 

karyawan mampu meningkatkan jumlah nasabah yang bertransaksi. 

Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. 

Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia Mojosari 

Mojokerto. 

“Dengan diadakannya seminar ini, tentunya akan menambah 

semangat, dan juga me-refresh ilmu karyawan-karyawan di 

sini. Yang dulunya pernah lupa akan ilmu tersebut, akan 

kembali mengingat dan memahaminya lagi untuk 

meningkatkan produktivitas. Ketika produktivitas sudah 

meningkat, sudah pasti akan meningkatkan jumlah nasabah 

serta laba dari kantor tersebut.”
13

 

 

Karyawan Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto juga 

dapat dikatakan mengalami peningkatan produktivitas karena telah 

memenuhi indikator produktivitas kerja, seperti kemampuan yang 

sudah memadai untuk melaksanakan tanggung jawab, berupaya untuk 

meningkatkan hasil yang ingin dicapai, dan memiliki sebuah usaha 

untuk lebih baik dari hari sebelumnya. 

Sebelum itu, setiap karyawan yang bekerja di Bank Syariah 

Indonesia Mojosari Mojokerto ini harus melakukakn proses seleksi. 

Karyawan yang tidak memenuhi dan memadai kriteria perusahaan 

akan tereliminasi. Kriteria untuk calon pendaftar persyaratannya yaitu 

                                                           
 

12
 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 7 Desember 2020, pukul 08.30 

WIB, di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 

 
13

 Hasil wawancara dengan Bapak Anasrulloh, tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.05 

WIB, di Kantor Bank BRI Syariah Mojosari Mojokerto 
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lulusan D3/S1 sederajat, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat 

bekerja dengan tim, mempunyai semangat kerja yang tinggi untuk 

mencapai target perusahaan, dan yang terakhir diutamakan mempunyai 

pengetahuan tentang dunia perbankan. Hal ini sesuai sebagaimana 

yang disampaikan oleh Bapak M. Anasrulloh, selaku Unit Head Micro 

Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto. 

 “Jadi sebelum karyawan-karyawan kami bergabung bekerja di 

sini, mereka harus menjalani test terlebih dahulu, lalu 

mengikuti seleksi. Karyawan yang tidak memenuhi dan 

memadai kriteria perusahaan, akan tereliminasi. Dan yang 

sudah menjadi karyawan di sini, itu sudah pasti memenuhi 

kriteria, setelah menjadi karyawan pun ada beberapa hal yang 

harus ditingkatkan. Apabila ada karyawan yang sudah 

bergabung dengan BRI Syariah, maka mereka akan diberikan 

semacam target.” 

 

Setelah menjadi karyawan pun, ada beberapa hal yang harus 

ditingkatkan, misalnya sebagai contoh untuk posisi Customer Service. 

Selain dapat berkomunikasi dengan baik, mereka juga harus dapat 

menghandle semua masalah atau complain nasabah. Untuk posisi 

marketing juga diharapkan dapat memasarkan produk dengan baik, 

mereka akan dilatih dan diajarkan bagaimana cara untuk mencapai 

target perusahaan. Pengetahuan seperti itulah yang ditingkatkan saat 

masa pelatihan karyawan. Apabila ada karyawan yang sudah 

bergabung dengan Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto, maka 

mereka akan diberikan semacam target. 
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Dalam wawancara tersebut Pak Anasrulloh juga menjelaskan 

bagaimana konsekuensi apabila seorang karyawan yang tidak 

memenuhi targetnya. 

“Kalau mereka tidak berhasil dalam memenuhi target, maka 

mereka akan memperoleh surat peringatan. Kalau masih belum 

memenuhi juga, otomatis kontraknya tidak akan diperpanjang. 

Tetapi sebelum kontrak tidak diperpanjang, karyawan yang 

tidak memenuhi target akan dievaluasi selama enam bulan. 

Evaluasi tersebut guna untuk karyawan memperbaiki diri, jika 

setelah evaluasi tetap tidak ada perubahan maka kontraknya 

tidak diperpanjang. Intinya kemampuan karyawan di sini sudah 

memadai semua, tinggal mereka sendiri mau meningkatkan 

performanya atau tidak. Diadakannya pelatihan atau seminar 

ini juga untuk menambah semangat kerja karyawan. Dengan 

begitu, kualitas kerja karyawan di sini terlihat maksimal.”
14

 

 

Dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut, ada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang juga dilakukan oleh perusahaan. 

Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. 

Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia Mojosari 

Mojokerto. 

“Standar Operasional Prosedur ini sesuai dengan SOP dalam 

perbankan. Namun untuk lebih jelasnya mengenai SOP itu 

saya kurang tahu, karena ada kewenangan khusus dalam 

menangani hal tersebut. Setiap karyawan yang akan bekerja di 

sini akan melaksanakan test yang sesuai dengan SOP 

perbankan ini” 

 

2. Peranan fasilitas kerja dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 

karyawan pada Bank Syariah Indonesia (ex BRI Syariah) Mojosari 

Mojokerto 
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Fasilitas kerja yang diberikan oleh perusahaan memiliki lima 

indikator, di antaranya yaitu sarana dan pra sarana, jaminan kesehatan, 

insentif, kompensasi dan jenjang karier. Di antara ke-lima indikator 

fasilitas tersebut, karyawan Bank Syariah Indonesia Mojosari 

Mojokerto memperoleh semua fasilitas tersebut. Hal ini sesuai 

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Anasrulloh, selaku 

Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto. 

“Semua karyawan di sini mendapat fasilitas kerja itu dari 

kantor. Untuk transportasi, setiap bulan ada uang transport. 

Tapi untuk yang uang transport ini, tidak semua karyawan 

yang mendapatkannya, hanya karyawan bisnis saja. Misalnya 

mau survey, atau menagih hutang. Mereka membutuhkan uang 

transport ini dari kantor. Lalu, untuk jaminan kesehatan semua 

karyawan mendapatkannya juga. Untuk karyawan tetap, 

mereka juga mendapatkan jaminan kesehatan untuk 

keluarganya juga, sedangkan untuk karyawan yang belum 

tetap, mereka mendapatkan jaminan kesehatan hanya untuk 

diri sendiri saja. Nanti mungkin ada lagi untuk bonus, itu 

adalah salah satu reward. Di akhir tahun nanti juga akan ada 

penilaian, kalau kerja karyawan tersebut bagus, melampaui 

target, itu nanti akan mendapatkan bonus. Tapi kalau kerjanya 

tidak sesuai, tidak melampaui target, maka karyawan tersebut 

tidak akan mendapatkan reward tersebut. Untuk karyawan 

yang naik jabatan, tentunya akan mendapatkan fasilitas kerja 

yang lebih dari sebelumnya.”
15

 

Pernyataan dari Pak Anasrulloh selaku Unit Head Micro Bank 

Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto tersebut juga disetujui oleh 

Bapak Akhmad Affandi. Beliau adalah salah satu karyawan di Bank 

Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto, dan  menjabat sebagai Micro 

Staff Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto. 
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“Di BSI ini memang selain gaji pokok, juga diberikan 

tunjangan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan juga 

mendapat fasilitas transportasi. Setiap karyawan di sini 

diberikan uang transport sebesar Rp 400.000,00 per bulan. 

Uang transport itu diberikan kepada karyawan setiap akhir 

bulan. Uang transport ini digunakan untuk survey, atau 

menagih hutang.”
16

 

Beliau juga mengatakan bahwa karyawan Bank Syariah 

Indonesia Mojosari Mojokerto ini juga memperoleh fasilitas jaminan 

kesehatan. Bukan hanya karyawan tetap saja, namun juga dengan 

karyawan kontrak. 

“Untuk jaminan kesehatan di BSI ini, tidak hanya karyawan 

tetap yang mendapatkannya. Karyawan kontrak juga 

mendapatkan fasilitas itu. Setiap kali masuk kerja, semua 

tunjangan perusahaan diberikan kepada karyawan itu. Yang 

pertama berupa BPJS Ketenagakerjaan, lalu BPJS Kesehatan. 

Selain itu karyawan juga mendapat asuransi kesehatan.”
17

 

Dalam wawancara tesrebut, Pak Akhmad Affandi selaku Micro 

Staff di Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto juga menjelaskan 

perbedaan dari fasilitas BPJS dan asuransi ini. 

“BPJS dan asuransi kesehatan ini sendiri juga berbeda. Kalau 

BPJS Kesehatan ini dari pemerintah, apabila karyawan sudah 

berkeluarga, maka seluruh anggota keluarga wajib 

mendapatkan BPJS kesehatan tersebut. Nah selain BPJS ini 

juga ada asuransi jiwa. Untuk asuransi jiwa yang dipakai saat 

ini menggunakan asuransi BRI Life, sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan ini sendiri diambil dari beberapa persen gaji 

kita dan diambil dari subsidi gaji perusahaan. Maka dari itu, 

apabila keluar sudah lima tahun atau sepuluh tahun, BPJS 

Ketenagakerjaan ini bisa dicairkan. Dengan catatan tidak ada 

kasus atau yang lainnya, dan dengan menunjukkan surat 

keterangan sudah tidak bekerja.”
18
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Dari semua indikator fasilitas yang diperoleh karyawan Bank 

Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto tersebut, akan menjadikan 

karyawan lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Sehingga kinerja mereka akan lebih maksimal, dengan begitu 

produktivitas mereka jadi meningkat. Semakin lengkap fasilitas kerja 

yang diperoleh, mereka juga akan semakin mudah dalam melakukan 

tanggungjawabnya. Begitupun dengan sebaliknya. Fasilitas menjadi 

faktor yang cukup penting bagi peningkatan produktivitas karyawan. 

Oleh karena itu sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas yang 

terbaik untuk lebih menunjang kinerja karyawan. 

Dalam wawancara ini, Pak Anasrulloh selaku Unit Head Micro 

di Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto mengatakan bahwa, 

dengan memberikan fasilitas yang cukup memadai, produktivitas 

karyawan di sana juga mengalami peningkatan. Terbukti dengan 

adanya jumlah pembiayaan yang juga mengalami peningkatan. 

“Dengan adanya fasilitas yang memadai ini, pembiayaan kami 

juga mengalami peningkatan. Setiap bulan pun tagihan yang 

telah tertagih dan yang tidak tertagih juga berbeda. Untuk 

nominalnya, kami tidak bisa memprediksi karena semua 

tergantung dari nasabah yang membayar.”
19
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4.1 Tabel Peningkatan Total Simpanan, Total Pembiayaan, Total 

Nasabah Pembiayaan dan Laba (Rugi) Agustus – Desember 2020 

Bank Syariah Indonesia Mojosari Mojokerto 

Bulan Total 

Simpanan 

(Rp. Juta) 

Total 

Pembiayaan 

(Rp. Juta) 

Total 

Nasabah 

Pembiayaan 

Laba 

(Rugi) 

(Rp. Juta) 

Agustus 27.119 22.768 391 1.134 

September 28.425 24.441 400 1.330 

Oktober 30.615 25.599 415 1.523 

November 31.550 26.299 426 1.601 

Desember 31.779 27.093 473 1.843 

 

Dengan memberikan fasilitas kerja yang memadai dan cukup 

canggih kepada karyawan yang bekerja dalam organisasi atau 

perusahaan, maka karyawan tersebut secara otomatis akan merasa 

lebih nyaman dalam bekerja, selain itu para karyawan juga akan lebih 

semangat dalam bekerja sehingga akan mendapat hasil yang 

memuaskan. Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

M. Anasrulloh, selaku Unit Head Micro Bank Syariah Indonesia 

Mojosari Mojokerto. 

“Ketika fasilitas kerja belum ada, bisa jadi kerja karyawan 

tersebut tidak begitu serius. Balik lagi ke karyawan. Fasilitas 

kerja ini untuk kesejahteraan, dan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Jadi seluruh karyawan sudah 

mendapatkan haknya dari kantor. Tinggal kita yang harus 

memenuhi kewajiban kita, untuk menjalankan atau mengikuti 

agar kita bisa melampaui target yang telah ditetapkan.”
20 
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