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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bank umum baik bank 

konvensional maupun bank syariah yang merekrut pegawai-pegawainya tidak 

hanya dari mereka yang berlatarbelakang lulusan perbankan namun juga mereka 

yang berlatar belakang lulusan non perbankan yang tidak ada sangkut pautnya 

dengan dunia perbankan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dihasilkan 

oleh lulusan perbankan dan lulusan non perbankan serta bagaimana perbandingan 

kinerja pegawai lulusan perbankan dengan pegawai non perbankan di Bank BNI 

syariah KCP Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat 

penelitian komparatif dengan membandingkan kinerja pegawai yang 

berlatarbelakang lulusan perbankan dengan pegawai yang berlatar belakang non 

perbankan, untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan 

wawancara kepada penyelia bank atau penilai kinerja karyawan dan juga 

mewawancarai langsung pegawai yang dinilai terdiri dari 10 orang yang bekerja 

dari 4 unit yang berbeda sehingga jumlah responden penelitian ini sebanyak 11 

orang, selain itu peneliti juga melakukan studi dokumen dan observasi guna 

mendukung data yang telah didapat. 

Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja yang dihasilkan oleh para 

responden yang merupakan pegawai Bank BNI Syariah KCP Banjarmasin berlatar 

belakang lulusan perbankan maupun non perbankan dari aspek kemampuan teknis, 

mereka semua mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik dan sesuai 

dengan target waktu yang ditentukan. Dari aspek konseptual mereka mampu 

menguasai pekerjaannya masing-masing, mampu mengatasi masalah kerja, serta 

mereka juga dapat berdisiplin dengan baik dan juga patuh terhadap peraturan yang 

berlaku ditempat kerja. Dan dari aspek kemampuan hubungan interpersonal, 

mereka berhubungan baik dengan seluruh rekan kerja, lapang dada dan dapat 

menerima kritik dan saran, dapat mengatasi tekanan dalam bekerja. 

Perbedaan yang terlihat hanya pada aspek konseptual dimana lulusan 

perbankan lebih siap dalam menjalani pekerjaannya karena memiliki modal awal 

yang dibawa dari bangku perkuliahan, namun seiring berjalannya waktu perbedaan 

ini hilang melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang dijalani semua pegawai di 

Bank BNI Syariah KCP Banjarmasin. 

 


