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ABSTRAK 

EKA HAYATUN MAHDIANA, 2022. Pengaruh Kebijakan Work From Home 

(WFH) Terhadap Kinerja Pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang 

Kandangan. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Pembimbing Drs. Nispan Rahmi, M. Ag. 

 

Kata kunci: Kebijakan Work From Home, Kinerja Pegawai. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penyebaran wabah Covid-19 dan 

meminimalisir penyebaran wabah ini masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, 

dan beribadah dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. 

Dalam menyikapi ini, kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk 

membatasi serta mencegah penularan Covid-19 dengan berbagai cara, termasuk 

mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH). Terkait hal memajukan 

pereknonomian negara, perbankanlah yang memiliki peranan sangat besar. 

Bahkan hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan 

keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan 

WFH terhadap kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Ketika 

kebijakan WFH diterapkan, hal yang utama diperhatikan adalah kinerja pegawai 

yang akan terkena kebijakan ini. Dikarenakan dalam memajukan perusahaan, 

tingkat kinerjalah yang sangat mempengaruhi. Semakin baik kinerja pegawainya, 

maka perusahaan akan semakin berkembang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan 

masalah yang petama dan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua 

menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan teknik purposive sampling. Data 

diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis 

regresi linear sedehana. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uji koefisien determinasi (R2) yaitu 

sebesar 0,266 sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh Kebijakan WFH terhadap 

kinerja pegawai sebesar 26,6%. Pada hasil uji t memperoleh nilai koefisien 

variabel 0,620 dengan nilai signifikan 0,034 < 0,05, dan nilai t-hitung 2,329 > t-

tabel (2,131). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima 

karena Kebijakan WFH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai. 
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MOTTO 

Allah memberi apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan.  

So, tetap bersyukur. 

 

―.....boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui‖ 

( QS. Al-Baqarah: 216 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987. 

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W We و

 ha’ H Ha ه

 hamzah ` Apostrof ء
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 ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Mutakabbir متكبّر

 Ditulis al-qudūs القدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis jāmi’ah جامعة

 Ditulis Maktabah مكتبة

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 Ditulis al-maktabah al-jamῑlah المكتبة الجميلة

 

IV. Vokal pendek 

  َ  

 

 

 

Fathah 

 

Ditulis 

 

a 

 

 

  َ  

 

Kasrah 

 

Ditulis 

 

i 

  َ  

 

 

 

Dammah 

 

Ditulis 

 

u 

 Fathah Ditulis Syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri’a قرأ

 Dammah Ditulis Yantiqu ينطق
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V. Vokal panjang 

1 fathah + alif 

 كاملة

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

kāmilah 

2 fathah + ya mati 

 صلى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

ṣallā 

3 kasrah + ya mati 

 شديد

Ditulis 

Ditulis 

ῑ 

syadῑd 

4 dammah + wawu mati 

 صدور

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

ṣudūr 

 

VI. Vokal rangkap 

1 fathah + ya mati 

 رويد

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

ruwaidun 

2 fathah + wawu mati 

 وفرعون ذي األوتاد

Ditulis 

Ditulis 

Au 

wa fir’auna żi al-autād 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأنتم أشد خلقا

 

VIII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ān القران

 Ditulis al-kitāb الكتاب

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis diidgamkan 

 Ditulis aṣ-ṣubḥu الصبح

 Ditulis As-sāhirah الساهرة

 

IX. Penulisan kata-kata dalm rangka kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 Ditulis birru al-wālidaini بر الوالدين

الشمسإذا   Ditulis Iża asy-syamsu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semenjak menyebarnya wabah Covid-19 ke seluruh dunia termasuk 

Indonesia, WHO menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah Pandemi. 

Akibat yang ditimbulkan mulai dari kesehatan jiwa manusia yang terjangkit virus 

ini sampai menelan jutaan korban jiwa, bahkan kondisi ekonomi pun sangat 

terdampak (Rahmatullah, 2020, hlm. 58). Atas imbauan Presiden Joko Widodo 

pula pada konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat (15 Maret 2020), bahwa 

untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 masyarakat diminta untuk bekerja, 

belajar, dan beribadah dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari 

rumah (Purwanto dkk. 2020). 

Dalam menyikapi pandemi ini, kementerian keuangan mengeluarkan 

kebijakan untuk membatasi serta mencegah penularan Covid-19 dengan berbagai 

cara, termasuk mengeluarkan kebijakan work from home (WFH).  Kebijakan 

WFH ini merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan banyak kantor baik 

pemerintah maupun swasta untuk para pekerja, pegawai, maupun karyawan.  

Semua pekerjaan yang memungkinkan dan atau bisa dilakukan di rumah, 

dipindahkan di rumah. Dalam hal ini tidak semua pihak bisa dipindahkan di 

rumah atau menerapkap WFH, namun sebagian pegawai  masih tetap bekerja di 

kantor.  
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Terkait hal memajukan perekonomian negara, perbankanlah yang memiliki 

peranan sangat besar. Bahkan hampir semua sektor yang berhubungan dengan 

berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Kemungkinan saat ini 

dan di masa yang akan datang kita tidak akan bisa lepas dari dunia perbankan. 

Jika ingin menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, 

baik sosial atau perusahaan (Kasmir, 2002, hlm. 2). 

Surat edaran yang berisi Kebijakan WFH atau bekerja dari rumah untuk 

para pegawai pun telah dikeluarkan Kementerian Keuangan. Terdapat berbagai 

pertimbangan maupun risiko yang dipikirkan oleh berbagai perbankan dalam 

menerapkan kebijakan WFH. WFH atau bekerja dari rumah tentunya memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan bekerja dari kantor. Namun 

pada pelaksanaannya, penerapan WFH ternyata memiliki tantangan dan kendala 

yang tidak mudah, karena tidak semua sektor pekerjaan dapat dikerjakan dari 

rumah. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan WFH seperti 

ketiadaan alat kerja dan komunikasi, kurangnya koordinasi, gangguan “domestik” 

lingkungan di rumah tangga, dan lain sebagainya (Dewayani, 2020). 

Dalam dunia kerja terutama perbankan, diperlukan kinerja pegawaiyang 

baik untuk memajukan perusahaan. Tingkat kinerja menjadi dasar dalam 

menempatkan pegawai pada suatu pekerjaan yang akan dikerjakannya. Semakin 

baik kinerja pegawainya, maka akan semakin membantu dalam perkembangan 

perusahaan (Whardhana, Tarmedi, dan Sumiyati, 2016, hlm. 91). 

Menurut Fiqih, kebijakan perusahaan yang memperbolehkan WFH bagi 

sebagian karyawannya, sebagaimana diatur oleh otoritas yang mengatur WFH, 
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merupakan pilihan yang lebih maslahat dan realistis sebagai pencegahan agar 

tidak tertular (terpapar) virus. Seperti prinsip muwazanah fiqih, amanat Nabi 

Muhammad SAW, kebijakan dan contoh 'Amru bin' Ash (Sahroni, 2020). 

Saran dan fatwa yang dikeluarkan Ulama untuk pandemi yang terjadi 

sekarang didasarkan pada Wabah yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Salah 

satu cara yang dilakukan pada waktu itu adalah untuk menghindari tempat-tempat 

di mana ada wabah dengan melakukan kegiatan karantina mandiri yang sekarang 

disebut pembatasan sosial (Social-distancing) (Khairil, 2021). 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik 

dan ingin menggali informasi lebih mendalam mengenai kinerja para pegawai 

Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Bagaimanakah pengaruh Kebijakan 

Work From Home terhadap tingkat kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Dari sini peneliti ingin mengangkatnya menjadi sebuah karya 

tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Work From 

Home (WFH) Terhadap Kinerja Pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang 

Kandangan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dibuatlah rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan Work From Home yang diterapkan Bank Kalsel 

Syariah Cabang Kandangan? 
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2. Bagaimana pengaruh Kebijakan Work Frome Home terhadap kinerja 

pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui kebijakan Work From Home yang diterapkan Bank Kalsel 

Syariah Cabang Kandangan. 

2. Mengetahui pengaruh dari Kebijakan Work Frome Home terhadap 

kinerjapegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Selain tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap penelitian ini 

memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Hasil dari penelitian ini akan memperkaya pengetahuan mengenai 

Kebijakan Work From Home (WFH) dan Kinerja. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam kajian berdasarkan 

Perbankan Syariah pada umumnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti,khususnya pembaca pada umumnya yang ingin 

mengetahui permasalahan ini secara mendalam. 

2) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di 

bangku perkuliahan. 

3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

b. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan 

masalah yang mirip dengan peneliti angkat. 

c. Bagi kampus 

Manfaat penelitian ini bagi Universitas yaitu dapat menambah 

koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin Khususnya Perbankan Syariah. 

d. Bagi perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi, masukan, saran, maupun sumbangsih pemikiran dan 

penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang dapat 

mempengaruhi kinerja para pegawai. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah 

pahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti mengemukakan maksud dari judul yang diteliti yaitu 

“Pengaruh Kebijakan Work From Home Terhadap Kinerja Pegawai Bank Kalsel 

Syariah Cabang Kandangan” adalah sebagai berikut: 

1. Work From Home (WFH) merupakan pekerjaan berbayar yang dilakukan 

dari jarak jauh, biasanya lebih banyak dilakukan dari rumah (Crosbie dan 

Moore, 2004, hlm.224). Namun yang menjadi variabel utama dalam 

penelitian ini adalah kebijakan work from home. Kebijakan WFH yang 

dimaksud adalah kebijakan yang diterapkan Bank Kalsel Syariah Cabang 

Kandangan terhadap para pegawainya. 

2. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2014, hlm. 9). Kinerja yang 

dimaksud adalah kualitas dan kuantitas pegawai dalam kemajuan 

perusahaan yaitu Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. 

3. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani (mental 

dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah 

satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(Widjaja, 2006, hlm.113). Pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena 

atau merasakan kebijakan WFH. 



7 
 

 
 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari kesalahan, pengulangan kajian, atau duplikasi kajian 

dalam penelitian terdahulu. Dalam hal ini dapat dilihat ulasan mengenai penelitian 

terdahulu tentang tema atau tempat yang serupa, yaitu sebagai berikut: 

1. Jurnal 

No Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Rezeky 

Ana 

Ashal, 

Juli 2020 

Pengaruh 

Work 

From 

Home 

Terhadap 

Kinerja 

Aparatur 

Sipil 

Negara di 

Kantor 

Imigrasi 

Kelas I 

Khusus 

TPI 

Medan 

 Deskripti

f 

Kualitati

f 

Pengaruh 

Work 

From 

Home 

Terhadap 

Kinerja 

Aparatur 

Sipil 

Negara di 

Kantor 

Imigrasi 

Kelas I 

Khusus 

TPI 

Medan 

adalah 

meningkat

nya rasa 

kesetiaan 

dan 

integritas 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

sehingga 

secara 

tidak 

langsung 

meningkat

kan 

semangat. 

Meneliti 

Pengaruh 

dari Work 

From Home 

terhadap 

kinerja. 

Penelitian 

inimenggun

akan 

analisis 

Deskriptif 

Kualitatif, 

sedangkan 

yang 

peneliti tulis 

menggunak

an analisis 

Deskriptif 

Kuantitatif. 

2. Irmayani 

Nasution

, Mei 

Pengaruh 

Bekerja 

dari 

Work 

From 

Home 

Regresi 

Linear 

Sederhan

Ada 

pengaruh 

positif dan 

Meneliti 

Pengaruh 

dari Work 

Penelitian 

ini 

menggunak
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2020 Rumah 

(Work 

From 

Home) 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

BPKP 

dan 

Kinerja 

Karyawa

n 

a signifikan 

Work 

From 

Home 

(WFH) 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada 

Badan 

Pengawas

an 

Keuangan 

dan 

Pembangu

nan 

(BPKP) 

Perwakila

n Provinsi 

Sumatera 

Utara, 

Hubungan 

WFH 

dengan 

Kinerja 

Karyawan 

menunjuk

kan 

hubungan 

kuat dan 

berpola 

positif dan 

hasil uji 

statistik 

didapatkan 

ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

WFH 

dengan 

kinerja 

karyawan, 

sehingga 

pada 

From Home 

terhadap 

kinerja, 

beserta hasil 

penelitian 

yang 

menunjukka

n bahwa ada 

pengaruh 

positif dan 

signifikan. 

an analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

sedangkan 

yang 

peneliti tulis 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Sederhana. 
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penelitian 

ini 

menerima 

Ha dan 

menolak 

H0. 

 

2. Skripsi 

No Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Rialita, 

2015 

Pengaruh 

Faktor 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

pada Bank 

Kalsel 

Syariah 

Banjarmas

in 

Pendidik

an dan 

pelatihan 

Pegawai, 

Hubunga

n Kerja, 

Tempat 

Kerja, 

Penyelia, 

Kedisipli

nan 

Kerja, 

dan 

Kinerja 

Pegawai 

Regresi 

Linear 

Bergand

a 

Variabel-

variabel 

budaya 

organisasi 

baik 

secara 

simultan 

maupun 

parsial 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

Bank 

Kalsel 

Syariah 

Banjarmas

in. 

Variabel 

terikat yang 

diteliti yaitu 

Kinerja 

Pegawai. 

Penelitian 

ini 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

sedangkan 

yang 

peneliti tulis 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Sederhana. 

2. Fitriyana

, 2018 

Pengaruh 

Lingkunga

n Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Bank 

Muamalat 

Kantor 

Cabang 

Banjarmas

in 

Lingkun

gan 

Kerja 

Fisik, 

Lingkun

gan 

Kerja 

Non 

Fisik, 

dan 

Kinerja 

Pegawai. 

Regresi 

Linear 

Bergand

a 

Lingkunga

n kerja 

fisik dan 

lingkunga

n kerja 

non fisik 

berpengar

uh secara 

simultan 

terhadap 

kinerja 

pegawai. 

Secara 

parsial 

Variabel 

terikat yang 

diteliti yaitu 

Kinerja 

Pegawai. 

Penelitian 

ini 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

sedangkan 

yang 

peneliti tulis 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 
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lingkunga

n kerja 

fisik dan 

lingkunga

n kerja 

non fisik 

berpengar

uh secara 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai. 

Sederhana. 

3. Etnawati 

Nuur, 

2015 

Pengaruh 

Kebijakan 

Manajeme

n 

Terhadap 

Solidaritas 

Hubungan 

Kerja 

Antar 

Karyawan 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Banjarmas

in 

Seleksi, 

Pengemb

angan, 

Kompen

sasi, 

Kesejaht

eraan, 

dan 

Solidarit

as 

Hubunga

n Kerja 

Regresi 

Linear 

Bergand

a 

Terdapat 

Pengaruh 

secara 

simultan 

(bersama-

sama) 

antara 

variabel 

independe

n terhadap 

solidaritas 

hubungan 

kerja. 

Kesejahter

aans 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

solidaritas 

hubungan 

kerja. 

Meneliti 

Kebijakan 

yang telah 

diterapkan 

di Bank. 

Penelitian 

ini 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

sedangkan 

yang 

peneliti tulis 

menggunak

an analisis 

Regresi 

Linear 

Sederhana. 
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G. Kerangka Konseptual 

Pengaruh Kebijakan Work From Home (WFH) Terhadap  

Kinerja Pegawai Bank 

(Studi Kasus Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan) 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis yang diduga dalam penelitian ini, yaitu penerapan kebijakan 

Work From Home (WFH) dapat mempengaruhi kinerja para pegawai Bank Kalsel 

Syariah Cabang Kandangan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut. 

Bab I adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini dikemukakan latar 

belakang masalah. Dalam latar belakang masalah peneliti mengemukakan alasan-

alasan, argumen-argumen, menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. 

Dari sini muncullah masalah, kemudian agar masalah itu tidak meluas, maka 

dibuatlah rumusan masalah. Dalam penelitian diperlukan tujuan agar sebuah 

penelitian itu terarah, maka dibuatlah tujuan penelitian. Pada bab ini juga 

dirumuskan signifikansi penelitian yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian 

Kinerja Pegawai 
(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan  

Work From Home 

( X) 
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yang diteliti. Kemudian definisi operasional, yang digunakan untuk membatasi 

istilah-istilah yang termuat dalam penelitian ini, yang memiliki makna umum dan 

luas. Kerangka pemikiran dan hipotesis dimuat untuk mengetahui gambaran dari 

penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka untuk membedakan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, sedangkan sistematika 

penulisan merupakan tata cara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan 

terstruktur secara keseluruhan. 

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi 

mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori 

tentang Work From Home, teori kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, 

kelebihan dan kekurangan work from home serta kebijakan work from home 

menurut UU Ketenagakerjaan dan Pandangan Syariah. Beberapa teori terkait 

seperti buku, lieratur, serta sumber informasi dari referensi media lain yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan merupakan acuan untuk 

menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan. 

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan tentang bagaimana 

penelitian dilaksanakan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, seta teknik 

analisis data yang memfokuskan padad teknik penulisannya, dan penelusuran 

objek dan subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termuat 

pada pembahasan di bagian-bagian ini. 

Bab IV merupakan laporan penelitian dan analisis data,  laporan penelitian 

yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis 
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data tentang kebijakan WFH yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Bank 

Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Sehingga akan memberikan analisis data dan  

Hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada 

bab tiga, dan akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang 

ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang 

telah disebutkan dalam rumusan masalah.  

Bab V merupakan penutup.  Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran 

tentang  pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti. Kesimpulan secara 

keseluruhan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan 

permasalahan dan tujuan dari penelitian. Setelah ini peneliti juga memberikan 

saran sebagai acuan untuk bahan evaluasi dan edukasi untuk yang terkait seperti 

pembaca. 

Penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.  



 
 

14 
 

BAB II 

WORK FROME HOME DAN KINERJA 

A. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang 

ditunjukkan dan kemampuan seseorang. Kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang karyawan lakukan dan tidak lakukan. Kinerja karyawan mempengaruhi 

seberapa banyak mereka berkontribusi pada organisasi (Diniaty dan Fairus, 

2014, hlm. 299). 

Menurut (Wirawan, 2019, hlm. 5) Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam 

kurun waktu tertentu. Menurut (Mangkunegara, 2014, hlm. 9) Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Menurut (Rivai, 2005, hlm. 309) Konsep kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 

atau tanggung jawabnya sesuai dengan ukuran atau standar yang berlaku pada 

masing-masing organisasi. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut (Kasmir, 2016, hlm. 189) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu: 

a. Kemampuan dan keahlian 

Kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dalam suatu 

pekerjaan. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Keahlian merupakan kemahiran 

seseorang dalam pengetahuan atau ilmu yang dimilikinya. 

b. Pengetahuan 

Seseorang yang memiliki pengetahuan kerja yang baik akan 

memberikan hasil kerja yang baik pula. Namun sebaliknya jika seseorang 

tidak memiliki pengetahuan kerja yang baik, maka tidak akan 

memberikan hasil kerja yang baik pula. Pengetahuan merupakan berbagai 

informasi atau berbagai hal yang diketahui seseorang terhadap pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya. 

c. Rancangan Kerja 

Rancangan pekerjaan akan memudahkan karyawan dalam 

mencapai tujuannya. Jika tidak ada rancangan pekerjaan, maka karyawan 

tidak akan bekerja dengan baik, dan pekerjaan yang dilakukan karyawan 

pun tidak terstruktur. Rencangan pekerjaan merupakan penetapan tugas-

tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah 

kelompok. 
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d. Kepribadian  

Kepribadian atau karakter yang dimiliki oleh seorang pegawai. 

Kepribadian merupakan cara seseorang bereaksi dan berinterksi dengan 

orang lain. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol 

pada seseorang. 

e. Motivasi Kerja  

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya motivasi, seseorang akan 

tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi kerja juga dapat membantu 

perkembangan diri masing-masing karyawan. 

f. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola, dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pemimpin bukan sekedar 

memerintah orang yang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri 

mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. 

g. Gaya Kepemimpinan 

Gaya atau cara seorang pemimpin mengelola bawahannya. Gaya 

kepemimpinan merupakan cara yang dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pegawainya. Gaya dalam kepemimpinan juga 

merupakan salah satu posisi kunci agar semua tujuan perusahaan bisa 

tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
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h. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan kebebasan atau norma yang berlaku 

oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sebuah makna bersama yang 

dianut oleh para pegawai yang membedakan suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain. Karakteristik yang di junjung tinggi oleh peruahaan. 

i. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan perasaan puas atau senang setelah 

melakukan pekerjaan yang dikerjakan seseorang. Sikap yang tercermin 

yaitu moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja 

dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan. 

j. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi tempat kerja. 

Segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang memengaruhi mereka 

dalam bekerja dan menjalankan tugas. Ukuran dari tingkat kepuasan 

pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari 

tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang 

diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang 

ditekuninya. 

k. Loyalitas 

Loyalitas untuk tetap bekerja dan mempertahankan perusahaan 

tempatnya bekerja. Loyalitas pegawai merupakan tindakan menunjukkan 
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dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada perusahaan tempatnya 

bekerja. Loyalitas termasuk suatu hal yang emosional. 

l. Komitmen 

Keterlibatan pegawai untuk menegakkan kebijakan atau peraturan 

perusahaan. Komitmen merupakan suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak organisasi atau perusahaan tertentu serta tujuan-

tujuan dari keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya. 

Komitmen pada setiap karyawan sangat penting karena dengan suatu 

komitmen seorang karyawan dapat menjadi lebih bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak 

mempunyai  komitmen. Biasanya karyawan yang memiliki suatu 

komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan 

perhatian, pikiran, tenaga, dan waktunya untuk pekerjaannya. Sehingga 

yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan.  

m. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja merupakan pelaksanaan kegiatan kerja sesuai 

dengan ketepatan waktu. Kesadaran dan kesediaan seseorang untuk 

menaati peraturan perusahaan atau organisasi baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja 

ini merupakan peraturan yang seharusnya ditaati oleh karyawan yang 

berada dilingkungan kerja agar menunjang penyelesaian pekerjaan dan 
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juga membentuk karyawan yang memiliki sikap dan perilaku yang baik 

dimata masyarakat luas. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antara lain (Harini, 

Sudarijati, dan Kartiwi, 2018, hlm. 16): 

a. Beban Kerja 

Beban kerja merupakan Rata-rata frekuensi aktivitas setiap 

pekerjaan dalam periode tertentu. Suatu perbedaan antara kapasitas atau 

kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Beban kerja memiliki manfaat sebagai patokan perusahaan untuk 

mempertimbangkan hal yang terkait dengan mengurangi ataupun 

menambah jumlah pekerja di dalam suatu unit kerja, juga sebagai patokan 

bagi para pekerja agar bisa mengetahui jenjang karis dan juga kesempatan 

untuk berkembang di dalam perusahaan. 

b. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah kondisi lokasi kerja. Baik dari segi 

tempatnya maupun dari segi suasana dari tempatnya atau dari suasana 

yang diciptakan dari pegawai lain terhadap pegawai tersebut. Ketika 

lingkungan kerja buruk dan tidak mendukung, stres bisa membuat 

karyawan keteteran. 
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Menurut(Diniaty dan Fairus, 2014, hlm. 298)Faktor yang dapat 

mempengaruhi Kinerja sumber daya manusia diantaranya, yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendidikan langsung dapat 

menambah wawasan dalam pola pikir dan perilaku setiap hari menjadi 

lebih baik. Pendidikan juga menjadi sarana untuk mempelajari banyak hal 

yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. 

b. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang dimiliki karyawan untuk mengemban tanggung 

jawab dari pekerjaan sebelumnya. Pengalaman kerja seseorang berkaitan 

dengan pengalaman kerjanya, semakin lama seseorang bekerja pada suatu 

bidang tertentu maka semakin berpengalaman pula. Seorang karyawan 

yang berpengalaman dengan maksud agar karyawan tersebut memiliki 

atau menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah yang telah 

muncul sebelumnya. 

c. Pengembangan 

Pengembangan adalah upaya meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan atau jabatannya melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pengembangan karyawan disebut sebagai aktivitas yang menyebabkan 



21 
 

 
 

karyawan memperoleh keterampilan baru atau lanjutan. Tujuan 

pengembangan ini adalah agar karyawan dapat bekerja secara efisien. 

3. Penilaian Kinerja 

Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat melengkapi sarana 

untuk menilai kinerja karyawan dan hasil penilaian tersebut dapat digunakan 

sebagai informasi untuk pengambilan keputusan manajemen mengenai 

kenaikan gaji/upah, pengendalian lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan 

karyawan dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan 

pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada 

karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi 

jabatan atau penentuan imbalan. 

Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan terstruktur 

yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang 

berkaitan dengan pekerjaan.Menurut (Mangkunegara, 2005, hlm. 10)Penilaian 

kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui 

hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Menurut (Rivai, 2005, hlm. 324) menyatakan 

bahwa metode yang dapat digunakan yaitu metode penilaian berorientasi masa 
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lalu dan metode penilaian berorientasi masa depan. Adapun penjelasan untuk 

kedua metode yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Metode penilaian berorientasi masa lalu 

Ada beberapa metode untuk menilai kinerja masa lalu, dan hampir 

semuanya merupakan upaya untuk mengatasi masalah spesifik yang 

dihadapi dalam pendekatan ini. Dengan mengevaluasi kinerja masa lalu, 

karyawan dapat memperoleh umpan balik atas upaya mereka. Umpan 

balik ini kemudian dapat mengarah pada peningkatan kinerja. Teknik-

teknik penilaian metode berorientasi masa lalu ini meliputi: 

1) Skala Peringkat (Rating Scale). Dalam metode ini penilai dituntut 

untuk melakukan penilaian terkait pekerjaan karyawan dalam 

skala pekerjaan tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang 

tertinggi. 

2) Daftar Pertanyaan (Cheklist). Dalam penilaian berdasarkan metode 

ini terdiri dari sejumlah pernyataan yang menjelaskan berbagai 

tingkat perilaku untuk suatu pekerjaan tertentu. 

3) Metode dengan penilaian terarah (Forced Choice Methode). 

Dalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan 

mengurangi subjektivitas dalam penilaian. 

4) Metode peristiwa kritis (Critical Incident Methode). Dalam 

metode ini, pemilihan didasarkan pada catatan kritis penilai 

perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat buruk dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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5) Metode catatan prestasi. Dalam metode ini berkaitan erat dengan 

kejadian kritis yaitu catatan perbaikan. 

6) Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (Behaviorally 

Anchore Rating Scale = BARS). Dalam metode ini, merupakan 

cara mengevaluasi prestasi kerja selama periode waktu tertentu di 

masa lalu dengan menghubungkan skala penilaian prestasi kerja 

dengan perilaku tertentu. 

7) Metode peninjauan lapangan (Field Review Methode). Dalam 

metode ini, supervisor turun ke lapangan bersama dengan ahli 

SDM. 

8) Tes dan observasi prestasi kerja (Comparative Evaluation 

Approach). Dalam metode ini diprioritaskan untuk 

membandingkan prestasi kerja pegawai lain yang 

menyelenggarakan kegiatan serupa. 

b. Metode penilaian berorientasi masa depan 

Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi 

sebagai objek penilaian yang tunduk dan bergantung pada atasan, tetapi 

karyawan terlibat dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran 

penting bersama dengan supervisor dalam menetapkan tujuan perusahaan. 

Teknik-teknik penilaian metode berorientasi masa depan meliputi: 

a. Penilaian diri sendiri (Self Appaisal). Perusahaan mengungkapkan 

harapan yang diinginkan karyawan, tujuan perusahaan, dan tanggapan 

yang dihadapi perusahaan pada karyawan. 
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b. Manajemen bersdasarkan sasaran (Manajemen By Objektive). Suatu 

bentuk penilaian di mana karyawan dan supervisor bersama-sama 

menetapkan tujuan atau target untuk pelaksanaan pekerjaan di masa 

depan. 

c. Penilaian secara psikologis. Penilaian dilakukan oleh psikolog untuk 

mengetahui potensi karyawan. 

d. Pusat penilaian (Assessment Center). Serangkaian teknik penilaian 

dengan sejumlah penilaian untuk menentukan potensi seseorang untuk 

mengemban tanggung jawab yang lebih besar. 

Jadi, yang dimaksud dari penilaian kinerja adalah cara untuk menilai 

atau menentukan nilai kinerja seorang pegawai atau karyawan. Tujuan 

penilaian kinerja pegawai/karyawan adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya 

manusia organisasi. Menurut (Mangkunegara, 2005, hlm. 11) yang 

mengatakan bahwa tujuan mengevaluasi kinerja karyawan adalah untuk 

memperbaiki atau mengembangkan deskripsi pekerjaan (job description). 

4. Indikator Kinerja 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang maka diperlukan 

suatu pengukuran kinerja. Menurut (Simamora, 2004, hlm. 355) Pengukuran 

Kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. 

 



25 
 

 
 

Menurut (Mangkunegara, 2015, hlm. 75) pengukuran kinerja 

diperlukan indikator, yaitu: 

a. Kualitas Kerja, yaitu menunjukkan kerapian, ketelitian, dan relevansi 

hasil pekerjaan tanpa mengabaikan volume pekerjaan. 

b. Kuantitas Kerja, yaitu menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang 

dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektifitas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

c. Kerjasama, yaitu kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan 

pegawai lain secara vertikal dan horizontal baik di dalam maupun di 

luar pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih baik. 

d. Tanggung Jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar pegawai 

menerima dan melaksanakan pekerjaannya, bertanggung jawab atas 

hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku 

kerja setiap hari. 

e. Inisiatif, yaitu adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi 

untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah di tempat 

kerja tanpa menunggu perintah. 

Menurut (Kasmir, 2016, hlm. 208-210)Ada enam indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu: 

a. Kualitas (mutu) 

Kualitas adalah suatu tingkat dimana proses atau hasil 

penyelesaian suatu kegiatan mendekati titik kesempurnaan. Semakin 

sempurna suatu produk maka semakin baik kinerjanya, begitu pula 
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sebaliknya jika kualitas karya yang dihasilkan rendah maka karya tersebut 

juga rendah. Kualitas merupakan wujud perilaku atau kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang 

dicapai secara efektif dan efesien. 

b. Kuantitas (jumlah) 

Kuantitas adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang 

berhubugan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran 

angka atau padanan angka lainnya.  Kuantitas kerja merujuk pada jumlah 

kerja yang telah dicapai karyawan peruahaan. Untuk mengukur kinerja 

juga dapat dilakukan dengan melihat kuantitas (jumlah) yang dihasilkan 

seseorang. 

c. Waktu (jangka waktu) 

Waktu merupakan jam kerja yang digunakan untuk melakukan 

pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan tertentu, ada batas waktu penyelesaian 

pekerjaan tersebut. Artinya ada batas waktu kerja minimal dan maksimal 

yang harus dipenuhi. 

d. Kerja sama 

Kinerja sering didefinisikan oleh kerjasama antara karyawan dan 

antara pemimpin. Hubungan ini sering disebut dengan hubungan 

interpersonal. Dalam hubungan ini diukur apakah seorang karyawan 

mampu mengembangkan perasaan saling menghormati, niat baik, dan 

kerjasama antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. 
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e. Penekanan biaya 

Penekanan biaya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk 

kegiatan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan 

perusahaan telah dianggarkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Artinya biaya yang dianggarkan menjadi acuan agar tidak melebihi apa 

yang telah dianggarkan. 

f. Pengawasan 

Pengawasan adalah pemantauan perilaku , kegiatan atau informai 

untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau 

mengarahkan. Dengan melakukan pengawasan terhadap karyawan maka 

mereka akan merasa lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya dan jika 

ada penyimpangan akan memudahkan untuk melakukan koreksi dan 

melakukan perbaikan sesegera mungkin. 

 

B. Work Frome Home 

1. Pegertian Work From Home 

Menurut (Crosbie dan Moore, 2004, hlm. 224) WFH merupakan 

pekerjaan berbayar yang dilakukan dari jarak jauh, biasanya lebih banyak 

dilakukan dari rumah. Bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang 

dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam per minggu). Bekerja dari 

rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja untuk 

memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan. Disisi lain juga 

menguntungkan bagi perusahaan.  
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Menurut Fajria Anindya Utami,Work Frome Home atau WFH 

merupakan suatu konsep kerja yang mana karyawan dapat melaksanakan 

pekerjaannyadari rumah sehingga dapat memberikan jam kerja yang fleksibel 

bagi karyawan dan juga lebih membantu karyawan untuk menyeimbangkan 

kehidupan kerjanya sekaligus menyelesaikan pekerjaannya sebagai karyawan 

perusahaan (Agustian, 2020, hlm.5). 

2. Kelebihan Work From Home 

Menurut (Dewayani, 2020)work from home atau bekerja dari rumah 

memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bekerja normal di 

kantor, yaitu: 

a. Penurunan biaya operasional kantor karena tidak perlu menyediakan 

sarana dan prasarana kantor. 

b. Lebih fleksibel karena karyawan dapat menyesuaikan waktu mereka 

untuk bekerja dan bisa pindah kamar untuk mencari suasana baru. 

c. Produktivitas meningkat karena karyawan tidak harus berurusan 

dengan kemacetan lalu lintas di jalan, masalah dengan rekan kerja, 

dan masalah-masalah lain yang biasa dihadapi di kantor sehingga 

mengurangi tingkat stres karyawan. 

d. Kepuasan kerja meningkat karena penurunantingkat stres. 

e. Keseimbangan kehidupan kerja meningkat karena jumlah karyawan 

lebih banyak dekat degan keluarga dan lingkungan sekitarnya. 
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3. Kekurangan Work From Home 

(Dewayani, 2020) mengemukakan bahwa work from home atau bekerja 

dari rumah juga memiliki kekurangan yang tidak akan didapat jika bekerja 

normal di kantor, yaitu: 

a. Sulit memantau karyawan jika dibandingan dengan ketika bekerja di 

kantor. 

b. Hilangnya motivasi kerja karena banyak godaan di rumah dan tidak 

ada pengawasan langsung dari atasan. 

c. Jumlah gangguan kerja yang banyak terutama dari keluarga karena 

ketidakmampuan untuk menempatkan batas ketika bekerja. 

d. Miskomunikasi karena frekuensi komunikasi yang berkurang. 

e. Masalah keamanan data sehingga disarankan untuk mengirim data-

data pekerjaan penting tidak menggunakan jaringan biasa. 

f. Biaya operasional rumah meningkat karena biaya operasional pindah 

dari kantor ke rumah. 

g. Banyak pekerjaan tidak bisa dilakukan di rumah. 

4. Indikator Bekerja dari Rumah (work from home) 

Menurut (Tariyah, 2020) pengukuran penyelenggaraan sistem bekerja 

dari rumah (work from home) dapat diukur dengan indikator berikut: 

a. Pengawasan, yaitu memberikan pengawasan terhadap pegawai agar 

tetap memiliki target kerja dan memenuhi target yang telah ditetapkan. 

b. Penyesuaian kondisi, yaitu melihat kesesuaian kondisi tempat tinggal 

pegawai. 
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c. Penyesuaian rencana kerja, yaitu memberikan rencana kerja yang 

sesuai dengan kemampuan pegawai. 

d. Penerimaan tugas, yaitu tugas yang diberikan telah diterima pegawai 

tanpa adanya paksaan. 

e. Sarana pendukung, yaitu memastikan bahwa pegawai yang ditugaskan 

memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan tugasnya. 

f. Pemberian tugas, yaitu memastikan tugas yang diberikan bisa 

dikerjakan di rumah. 

g. Meningkatkan keahlian, yaitu pemindahan pengerjaan tugas yang bisa 

membuat pegawai semakin produktif. 

 

C. Kebijakan Work From Home Menurut UU Ketenagakerjaan dan 

Pandangan Syariah 

1. Menurut UU Ketenagakerjaan 

Work From Home merupakan konsep kerja dimana karyawan dapat 

melakukan pekerjaannya dari rumah. Istilah ini sebenarnya sudah digunakan 

dan dikenal sejak lama, terutama bagi para pekerja lepas (freelancer). Jauh 

sebelum pandemi ini terjadi, beberapa perusahaan sudah menerapkan konsep 

kerja ini kepada karyawannya.Kondisi WFH atau bekerja dari rumah di 

tengah wabah covid-19 dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di 

mana setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlindungan untuk 

keselamatan dan kesehatan kerja. 
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Pada dasarnya istilah “merumahkan pekerja” atau “bekerja dari 

rumah” tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski demikian, dalam 

praktek dan dalam beberapa kasus, terdapat pekerja yang "dirumahkan" 

(tetapi tidak di-PHK) oleh perusahaan karena berbagai alasan, seperti karena 

perusahaan tidak dapat melakukan produksi, perusahaan melakukan 

restrukturisasi usaha, dan perusahaan sedang dilanda krisis tertentu. 

Untuk itu kemudian ada aturan khusus mengenai "pekerja yang 

diberhentikan", yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yang 

antara lain: 

a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-05 / M / BW / 1998 

tentang Upah Pekerja Yang Dipulangkan Bukan Dalam Arah Pemutusan 

Hubungan Kerja; 

Yang mengatur: 

1) Pengusaha tetap membayar upah secara penuh, yaitu berupa upah 

pokok dan tunjangan tetap selama pekerja di-PHK, kecuali 

ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau 

Perjanjian Kerja Bersama. 

2) Jika pemberi kerja tidak akan membayar upah pekerja secara penuh, 

maka perlu dilakukan negosiasi dengan serikat pekerja dan / atau 

pekerja mengenai besaran upah selama tinggal. 

 



32 
 

 
 

b. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-907 / MEN / PHI-PPHI / 

X / 2004 tentang Pencegahan; 

Yang mengatur : 

Apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat 

mempengaruhi ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja harus 

menjadi upaya terakhir, setelah berbagai upaya dilakukan, yaitu: 

1) Mengurangi upah dan fasilitas untuk pekerja tingkat atas; 

2) Kurangi Shift; 

3) Mengurangi Jam Kerja; 

4) Kurangi Hari Kerja 

5) Merumahkan atau meliburkan pekerja / buruh untuk sementara. 

Oleh karena itu, apabila pekerja / buruh yang dirumahkan karena 

keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi virus Covid-19, maka 

pekerja / buruh yang dirumahkan tetap berhak atas upah penuh atau potongan 

upah jika telah disepakati olehinstansi/perusahaan dengan pekerja 

(Gajimu.com, 2020). 

2. Menurut Pandangan Syariah 

Menurut Fiqih, kebijakan perusahaan yang memperbolehkan WFH 

bagi sebagian karyawannya, sebagaimana diatur oleh otoritas yang mengatur 

WFH, merupakan pilihan yang lebih maslahat dan realistis sebagai 

pencegahan agar tidak tertular (terpapar) virus. Sebagaimana prinsip 

muwazanah fiqh, pesan Nabi Muhammad saw. kebijakan dan contoh 'Amru 
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bin' Ash. Ada tiga alasan fiqih yang bisa menjadi landasan kesimpulan 

tersebut, yaitu:  

a. Otoritas yang berwenang 

Sebagai otoritas yang berwenang mengukur tingkat paparan risiko 

virus dan membuat kebijakan pencegahan, salah satunya dengan 

menerapkan pembatasan sosial(social distancing) dan kebijakan tentang 

WFH. Dalam konteks perusahaan, baik sebagai karyawan maupun 

manajemen, menghindari paparan virus dengan menerapkan kebijakan 

tersebut merupakan Maslahat (Sahroni, 2020). 

Sesungguhnya, upaya pencegahan jenis ini sejalan dengan hadits 

berikut: Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, 

اء  س ْرغ   ا ج  ج  إ ل ى الشَّام  ف ل مَّ ر  ر  خ  ب ْيع  ة  أ نَّ ع م  ر  ْبن  ر  ام  هللا  ْبن  ع  ع ْن ع ْبد 

ق   ق ْدو  ب اء  س ل  هللا  ب ل غ ه  أ نَّ اْلو  ن  ْبن  ع ْوٍف أ نَّ ر  ْحم  ه  عْبد  الرَّ ع  ب الش ام  ف أ ْخب ر 

ل ى هللا   ق ع  ص  إ ذ ا و  ل ْيه  و  ْوا ع  ْعت ْم ب ه  ب أ ْرض  ف َل  ت ْقد م  م  لَّم ق ال  "إ ذ اس  س  ع ل ْيه  و 

ْنه " اًرا م  ْوا ف ر  ج  ا ف َل  ت ْخر  أ ْنت ْم ب ه  ْن  ب أ ْرض  و  طَّاب  م  ر  ْبن  اْلخ  ع  ع م  ج  ف ر 

 س ْرغ . 
(Al-Bukhari, 2002, hlm. 1726-1727) 

Artinya: "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar sedang dalam 

perjalanan ke Syam. Ketika ia tiba di suatu wilayah bernama Sargh, saat 

itu, Umar mendapat kabar adanya wabah penyakit di wilayah 

Syam.Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar jika 

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Jika kamu mendengar adanya 

wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi, 

jika ada wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat 

itu.” Lalu Umar berbalik arah meninggalkan Sargh." (HR. Al-Bukhari 

No. 6973). (Al-Mundziri, 2016, hlm. 696-697)(An-Nawawi, 2015, 

hlm.782-784)(Al-Qasthalani, 2014, hlm. 762-763)(Al-Khin dkk., 2015, 

hlm. 942-945) 
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Dan sebagaimana hadits Rasulullah SAW, 

اٍب أ نَّ أ ب ا ح  ن   ع ْن اْبن  ش  ْحم  ْبد  الرَّ ة  ْبن  ع  ل م  س ل  هللا  س  دَّث ه ، أ نَّر   ْبن  ع ْوٍف ح 

لَّم   س  ل ى هللا  ع ل ْيه  و  ل ى هللا   :ق ال   ص  س وْول  هللا  ص  دَّث  أ نَّ ر  ي ح  ى. و  ْدو  ْل  ع 

 : ق ال  لَّم  س  د  ْل  ع ل ْيه  و  ض   ي ْور  ْمر  حٍّ م  ص  ع ل ى م   

(Al-Bukhari, 2002, hlm. 1431) 

Artinya:Dari Ibnu Syihab Abu Salamah bin Abdur Rahman bin Auf telah 

menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada 

penyakit yang menular secara sendirian.” Dan dia menceritakan bahwa 

Rasulullah saw. juga bersabda, “Janganlah yang sakit mendekatdengan 

yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Mundziri, 2016, hlm. 698-

699) 

Dan sebagaimana kebijakan dan keteladanan dari 'Amru bin' Ash, 

“Ketika kaum muslimin diserang tha'un 'amwas, sahabat' Amru bin 'Ash 

membawa mereka keluar dan naik gunung. Dan membaginya menjadi 

kelompok-kelompok dan melarang kontak dan berbaur di antara mereka. 

Mereka berada di pegunungan selama beberapa waktu sampai beberapa 

orang yang terjangkit penyakit itu menjadi syuhada dan yang lainnya 

kembali ke kota. ”(Ibn al-Atsir, al-Kamil fi at-Tarikh). 

b. Dalam ushul fiqh 

Kondisi sakit adalah kondisi khusus yang membuka ruang 

dispensasi (rukhsah), baik sakit maupun khawatir (nyata) terpapar sakit. 

Dalam beberapa kondisi, kewajiban, sunnah, dan muru’ah dapat 

ditinggalkan karena sakit atau takut terkena virus (kondisi darurat atau 

semi darurat) (Lihat Nadzariyyatu adh-dharurah, Wahbah az-Zuhaili, Dar 

al-Fikr, Beirut). 

Misalnya shalat Jum'at yang memiliki nilai fardhu 'ain dapat 

ditinggalkan (diganti dengan sholat zuhur) karena dikhawatirkan 
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menyebar virus berdasarkan informasi dan pernyataan dari otoritas 

terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah, "Dan diperbolehkan 

bagi orang yang khawatir (tentang fisiknya) untuk meninggalkan shalat 

berjamaah dan shalat Jumat." 

c. Fiqh muwazanah. 

Di satu sisi, memberikan perlindungan kesehatan kepada 

karyawan merupakan keharusan. Di sisi lain, memastikan perusahaan 

berjalan dengan baik merupakan suatu kebutuhan yang salah satunya 

adalah produktivitas perusahaan. Kebijakan WFH menjadi isu karena 

banyak kegiatan bisnis yang masih memerlukan interaksi langsung 

(memerlukan pekerjaan di tempat tertentu). 

Tanpa interaksi, produktivitas tidak terjadi, dan karena perusahaan 

membayar biaya yang sama (fixed cost) sedangkan output produktivitas 

turun drastis. Dalam fiqh, kondisi ini juga tidak sesuai dengan salah satu 

maqashid bisnis yaitu al-istirbah. 

Menurut fiqh muwazanah, kedua opsi ini tidak ideal, namun 

menghindari terpapar virus melalui kebijakan WFH lebih diutamakan 

daripada menjaga produktivitas perusahaan yang sempurna (maslahat al-

istirbah). Secara kaidah, "Mencegah mafsadah (kerusakan) harus 

didahulukan daripada kemaslahatan." (As-Suyuthi, Al-Asybah). Wallahu 

a'lam (Sahroni, 2020). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan masalah yang sedang diteliti. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif 

untuk memjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai gambaran kebijakan 

WFH (Work From Home) yang diterapkan Bank kalsel Syariah Cabang 

Kandangan. Pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah 

kedua, yakni mengenai gambaran pengaruh kebijakan WFH (Work From Home) 

terhadap kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. 

Menurut (Sugiyono, 2017, hlm. 9 dan 11)Pendekatan kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan kuantitatif 

adalah metode yang digunakan untuk menyajikan hasil data penelitian dalam 

bentuk angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan deskriptif adalah 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan apa 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menerjemahkan data berdasarkan 

dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Penelitian ini menguraikan informasi 
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kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang 

diteliti. Penelitian ini sering dipakai untuk menganalisis aktivitas dan fenomena 

sosial yang ada di lingkungan masyarakat. 

Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian non-

eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data 

kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari 

sebuah populasinya. Dengan penelitian deskriptif akan diperoleh gambaran 

mengenai status subjek dalam kondisi tertentu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian adalah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yaitu di Jalan Pangeran Antasari No.1 Kandangan, Kota Kandangan, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217.Lokasi penelitian dipilih 

berdasarkan Bank Kalsel Syariah termasuk dalam Bank Syariah yang 

menjalankan kebijakan WFH (Work From Home). 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian (Bungin, 2006, hlm. 122). Data ini bersifat utama, sehingga 

keberadaannya wajib untuk membantu memecahkan rumusan masalah. 
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Data primer yang diambil berupa data yang diperoleh dari menyebarkan 

kuesioner kepada para pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya dan itu 

diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan internet seperti buku, 

majalah, media tulis, laporan-laporan atau data lain yang berkaitan dengan 

penelitian (Tanzeh, 2009, hlm. 55). Data ini menyiratkan informasi berkas 

yang sudah dikumpulkan dan dicatat oleh orang lain. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh berupa dokumen, 

buku, literatur, online, dan artikel yang memberikan informasi mengenai 

Kebijakan Work Frome Home. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden, yaitu orang-

orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Mereka yang terlibat di sini 

adalah pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena 

kebijakan Work From Home. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Kalsel 

Syariah Cabang Kandangan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2017, hlm. 55). Populasi merupakan keseluruhan data yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang 

telah ditentukan. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika 

populasinya besar dan tidak mungkin peneliti mengkaji segala sesuatu yang 

ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan akan diterapkan pada 

populasi. (Sugiyono, 2017, hlm. 91) 

Sampel yang dugunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu(Sugiyono, 2017, hlm. 85). Pengambilan sampel 

berdasarkan teknik ini menggunakan seleksi khusus.Langkah awal yang harus 

dilakukan adalah menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian. 

Pastikan semua sampel memenuhi kriteria, agar penelitian lebih valid. 

Kriteria dalam pengambilan sampel disini adalah seluruh pegawai 

Bank Kalsel Syariah yang terkena atau merasakan Kebijakan Work From 

Home. Semua pegawai yang memenuhi kriteria dalam penelitian yang 

dimaksudkan peneliti yaitu sebanyak 17 orang.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan 

membagikan angket atau kuesioner kepada para pegawai. Sedangkan untuk 

metode tambahan yang dilakukan sebagai pelengkap untuk data-data yang 

mungkin diperlukan atau tambahan informasi yang diperoleh dari dokumen, buku, 

literatur online, maupun artikel. 

Kuesioner (angket) merupakan penyelidikan mengenai suatu masalah yang 

banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan 

mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada subjek 

untuk mendapatkan  jawaban (tanggapan, respon).Dalam metode ini, penulis 

menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi para 

pegawai yang terkena kebijakan WFH. Perytanyaan-pertanyaan yang dimuat 

dalam koesioner menggunakan skala 1-5 yaitu: 

Nilai Skala Likert 

No Jawaban Keterangan Skor 

1 A Sagat Setuju 5 

2 B Setuju 4 

3 C Ragu-ragu 3 

4 D Tidak Setuju 2 

5 E Sangat Tidak Setuju 1 

 

Kuesioner ini kemudian dibagikan kepada responden baik secara langsung 

maupun secara online. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu dimana data 

dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dari variabel Kebijakan WFH 
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terhadap kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam bekerja. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana, berikut 

metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu: 

 

1. Uji Kualitas Data 

Dalam sebuah kegiatan penelitian terutama penggunaan kuesioner 

pengujian validitas dan reliabilitas selalu berdampingan untuk dilakukan. 

Secara singkat validitas menunjukkan tingkat kesahihah dari hasil 

pengukuran sebuah kuesioner. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat 

konsistensi instrumen yang kita gunakan, artinya apabila dilakukan 

pengukuran pada objek yang sama maka akan menghasilkan hasil pengukuran 

yang sama pula.  

Penelitian kuantitatif yang umumnya menggunakan kuesioner sebagai 

instrmen penelitian harus melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu supaya layak digunakan dalam penelitian.Dengan demikian, apabila 

terdapat suatu item pertanyaan yang tidak lolos pengujian ini maka item 

pertanyaan tersebut dapat dihapus atau diperbaiki struktur dan maksud 

kalimatnya(Herlina, 2019, hlm. 57). 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen penelitian.Pengujian validitas itu 

mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. 
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Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapan pun alat ukur 

tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Perlu 

dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dari kuesioner, 

sehingga hasil penelitian lebih berkualitas(Slamet dan Hatmawan, 2020, 

hlm. 61). 

2. Uji Asumsi Dasar 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data normal 

atau tidak. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan data 

yang dimiliki dengan data yang berdistribusi normal yang memiliki mean 

dan standar deviasi yang sama dengan data yang dimiliki. Uji normalitas 

menjadi penting karena data yang dimiliki harus berdistribusi 

normal(Sarjono dan Julianita, 2011, hlm. 53). 

b. Uji Linearitas 

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita 

miliki sesuai dengan garis linear atau tidak (apakah hubungan antar 

variabel yang hendak dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak). Jadi, 

peningkatan atau penurunan kuantitas disalah satu variabel akan diikuti 
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secara linear oleh peningkatan atau penurunan kuantitas di variabel 

lainnya(Sarjono dan Julianita, 2011, hlm. 74). 

3. Uji Regresi Linear Sederhana 

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan alat analisis 

regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk 

menguji pengaruh yang memiliki satu independen variabel terhadap dependen 

variabel. Regresi Linear sederhana juga merupakan metode statistik yang 

digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi 

tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

pada kebijakan WFH terhadap kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang 

Kandangan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut(Supranto, 2019, 

hlm. 67): 

Y = a + bX  

Dimana: 

Y = Kinerja 

X = Kebijakan WFH 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi (kemiringan), besaran akibatyang ditimbulkan 

    oleh penyebab 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Penelitian  

1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah  

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun 

waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem 

perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga 

keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. 

Seiring dengan diberlakukannya sistem perbankan ganda oleh 

Undang-Udang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk 

menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda No 16 Tahun 2003 yang 

memuat pembentukan unit operasional syariah. 

Pada tanggal 13 Aagustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam 

rangka memberikan alternatif layanan perbankan syariah kepada masyarakat 

Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank 

Kalsel mendirikan unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah 

Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin 

Telepon (0511) 3352349 faksimili (0511) 3352457. 

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan 

Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan P. Antasari No. 

108-109 Kandangan Telepon (0517) 22286, faxsimile (0517)23768, dan 
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hingga saat ini pembukaan jaringan kantor Unit Usaha Syariah tersebar 

hampir seluruhnya diseluruh Kabupaten/Kota di Povinsi Kalimantan Selatan. 

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar 

tetap konsisten penghimpunan dana dan penyebaran dana serta pelayanan jasa 

berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank 

agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah 

yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. 

2. Landasan Hukum Pendirian 

Didirikan dan dioperasionalkannya unit usaha syariah pada Bank 

Kalsel memiliki landasan hukum yang menguatkan pendiriannya, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah 

menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan 

fasilitas –fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran 

operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem; 

c. Undanag-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara sfesifik 

mengatur tentang perbankan syariah; 

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 

Desember 2000 tentang bank umum; 
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e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 

2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional 

menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah; 

f. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia, Tanggal 12 Mei 1999 

tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan 

Bank Perkredita Rakyat Syariah (BPRS) 

g. Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut al-

Qur’an adalah riba. 

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah 

3. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah 

a. Visi Bank Kalsel Syariah 

Menjadi Unit Usaha Syariah Banknya Urang Banua yang Islami, 

Sehat, Profesional dan Dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

yang murni dan nyata. 

b. Misi Bank Kalsel Syariah 

1) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan ekonomi 

syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho dari Allah 

swt. 

2) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-

produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat. 

3) Menjadikan Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai mitra usaha 

yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah, 
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khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

4) Meningkatlam kontribusi pendapatan Bank BPD Kalsel yang 

berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

5) Membantu mengoptimalkan Sumber daya Insani Unit Usaha 

Syariah Bank BPD Kalsel sebagai Insan Kamil yang memahami 

dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip 

syariah. 

4. Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

Dewan Pengawas Syariah: 

 Ketua : Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA. 

 Anggota : Drs. H. Darul Quthni, MH. 

No Nama Jabatan Ket. 

1 Khalid Victor Ramadhiani 

Mandey 

Kepala Cabang Organik 

2 Syarief Nadhir Kepala Seksi Operasional Organik 

3 Muhammad Mahyuddin Staf Seksi Operasional 

(Umum) 

Organik 

4 A. Syarif Hidayatullah Staf Seksi Operasional 

(Umum)  

Organik 

5 Lyta Herawati Staf Seksi Operasional Organik 
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(Akuntansi dan Pelaporan) 

6 Nor Annisa Staf Seksi Operasional 

(Loard Admin dan CSU) 

Organik 

7 Zeyad Zainumajd Staf Seksi Operasional 

(Loan Admin Dan CSU) 

Organik 

8 Ainun Nikmah Admin Operasional Outsourcing 

9 Sufrianto Kepla Seksi Pemasar Organik 

10 Lidyawati  Staf Seksi Pemasar Organik 

11 Rezky Tria Dianto Staf Seksi Pemasar Organik 

12 Ismail Marzuki Staf Seksi Pemasar Organik 

13 Juwandi Staf Seksi Pemasar Organik 

14 Muhammad Faizal Ariadi Staf Seksi Pemasar Dana Organik 

15 Muhammad Fajri Rahman Staf Seksi Pemasar Dana Organik 

16 Fauzan Ansyari Staf Seksi Pemasar LS 

Kandangan 

Organik 

17 Khairunnisa Staf Seksi Pemasar LS 

Rantau 

Organik 

18 Dina Asterrina PGS. Kepala Seksi 

Pelayanan 

Organik 

19 Lily Paramita Staf Seksi Pelayanan 

Nasabah 

Organik 

20 Putri Handayani Staf Seksi Pelayanan 

Nasabah 

Organik 

21 Dwi Fitri Handayani Staf Seksi Teller Organik 

22 Nurul Hasanah Staf Seksi Teller Organik 

23 Nada Salsabila Staf Seksi Pelayanan Outsourcing 

24 Adi Aryadi Komandan Satpam Organik 

25 Rahmadan Satpam Organik 

26 Romansi Satpam Organik 

27 Nursaripani Satpam Outsourcing 

28 Abdurrahman Sidik Satpam Outsourcing 

29 Rusdi Sultani Satpam Outsourcing 

30 Nurliany Satpam Outsourcing 

31 Muhammad Fazli Adzani 

Waqfi’ 

Satpam Outsourcing 

32 Nor Fahmi Driver Organik 

33 Muhammad Syaiful Azmi Driver Outsourcing 

34 Berahim Kusairi Cleaning Service Outsourcing 

35 Puspita Mailani Cleaning Service Outsourcing 

36 Teddy Eka Saputra Cleaning Service Outsourcing 

 

Keterangan: 

Pegawai Organik : 25 Orang 

Outsourcing : 11 Orang 
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5. Job Description 

a. Kepala Cabang 

1) Menjalankan Standar Pelayanan Cabang, serta mensupervisi, 

meninjau ulang dan menentukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan Kantor Cabang serta Cabang Pembantu dan jaringan 

kantor yang ada di bawah supervisinya. 

2) Membina, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh layanan 

dan operasional pada Kantor Cabang serta Cabang Pembantu dan 

jaringan kantor yang ada di bawah supervisinya sesuai ketentuan 

dan sasaran yang ditetapkan. 

3) Mengendalikan, mengawasi, dan melakukan validasi (sesuai 

kewenangan), transaksi-transaksi yang dibukukan pada rekening 

finansial Cabang. 

b. Kepala Seksi Pemasar 

1) Memasarkan produk pembiayaan Bank kepada nasabah dan/atau 

calon nasabah debitur. 

2) Menyusun, merencanakan, menjalankan, meninjau ulang, dan 

menyempurnakan, strategi dan program pemasaran dan promosi 

pembiayaan Cabang. 

3) Memeriksa, membuat dan memberikan opini legal dari 

permohonan pembiayaan yang di proses. 

4) Memasarkan produk dana dan jasa Bank Kalsel Syariah kepada 

nasabah dan/atau calon nasabah. 
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c. Staf Pemasar Dana 

1) Memasarkan produk dana dan jasa cabang kepada nasabah 

dan/atau calon nasabah. 

2) Mengelola dan memonitor usaha pemasaran produk dana dan jasa. 

d. Staf Pemasar Pembiayaan 

1) Memasarkan produk pembiayaan Bank kepada nasabah dan/atau 

calon nasabah debitur. 

2) Menyusun, merencanakan, menjalankan, meninjau ulang, dan 

menyempurnakan, strategi dan program pemasaran dan promosi 

pembiayaan Cabang. 

e. Kepala Seksi Operasional 

1) Mengelola dan memproses permohonan pembiayaan dan/atau 

Garansi Bank yang telah disetujui. 

2) Memverifikasi pencatatan transaksi finansial Cabang. 

3) Mengelola dan melaksanakan penyusunan sasaran kerja yang 

berkaitan dengan kegiatan  Seksi Administrasi SDM dan Umum. 

f. Staf Operasional (Pelaporan) 

1) Menganalisa, memvalidasi, dan menerbitkan informasi kinerja dan 

informasi kondisi finansial cabang secara berkala. 

2) Mengelola administrasi dan pembukuan transaksi transfer. 

g. Staf Operasional (Loan Admin dan CSU) 

1) Mengelola dan memproses permohonan pembiayaan dan/atau 

Garansi Bank yang telah disetujui 
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2) Menyiapkan dan membuat kelengkapan berkas-berkas 

pembiayaan dan/atau Garansi Bank. 

h. Staf Operasional (Umum) 

1) Mengelola dan melaksanakan penyusunan sasaran kerja yang 

berkaitan kegiatan Administrasi SDM dan Umum. 

2) Mengelola dan menangani kebutuhan perabotan/peralatan kantor, 

ATK dan barang cetakan. 

i. Kepala Seksi Pelayanan Nasabah 

1) Mengelola rekening giro, deposito, dan tabungan yang lama dan 

yang baru. 

2) Membuat laporan posisi uang fisik/tunai, kebutuhan likuiditas dan 

laporan lainnya.  

3) Menangani fungsi pembayaran dan penerimaan tunai untuk semua 

jenis transaksi. 

j. Staf Teller 

1) Menanggani fungsi pembayaran dan melakukan pembayaran tunai 

untuk semua jenis transaksi. 

2) Menangani transaksi transfer, kliring, inkaso dan menerima 

setoran pajak. 

k. Staf Pelayanan Nasabah 

1) Mengelola rekening giro, deposito, dan tabungan yang lama dan 

yang baru. 

2) Membuka dan memelihara rekenig giro dan tabungan. 
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6. Kebijakan Work From Home yang diterapkan Bank Kalsel Syariah 

a. Khusus daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur minimal 10% dan 

maksimal 25%. 

b. Khusus daerah DKI Jakarta, pengaturan WFH/WFO mengacu pada 

surat Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang No. 7001/Kpc-

JPC/KP/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Pelaksanaan 

Pemberlakuan Operasional Teratas. 

c. Pegawai yang melakukan WFH diutamakan adalah Pegawai yang 

memiliki penyakit bawaan (jantung, paru-paru, dan lainnya), Pegawai 

yang hamil, menyusui, dan Pegawai yang berusia di atas 50 tahun. 

d. Bagi pegawai yang melaksanakan WFH maka uang makan hariannya 

tidak diberikan, 

e. Bagi pegawai yang dari hasil SWAB Test-nya dinyatakan “POSITIF” 

dan diwajibkan untuk karantina mandiri, maka uang makan hariannya 

akan tetap diberikan/tidak dipotong. 

 

B. Deskriptif Analisis Responden 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner kepada pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

secara keseluruhan, melihat jumlah pegawai yang hanya ada 36 orang. Namun 

tidak semua pegawai dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang 

dipilih hanya berdasarkan pegawai yang terkena atau merasakan Kebijakan Work 

From Home (WFH). Pegawai yang bekerja dan/atau merasakan WFH berjumlah 
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17 orang. Kuesioner yang diperoleh dari responden merupakan sesuatu yang 

penting untuk mengetahui karakteristik responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. karakteristik yang dimaksud meliputi: 

1. Umur Responden 

Tabel 4.1Jawaban Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Frekuensi Persentase 

1 21-30 10 58,9% 

2 31-40 4 23,5% 

3 41-50 3 17,6% 

 Total 17 100 % 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok umur 

responden yang berkisar antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau 

58,9%, yang berkisar antara 31-40 tahun sebanyak 4 orang atau 23,5%,  dan 

yang berkisar antara 41-50 tahun  sebanyak 3 orang atau 17,6%. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas pegawai yang bekerja 

dan/atau yang merasakan WFH berumur 21-30 tahun. 

2. Jenis Responden 

Tabel 4.2 Jawaban Responden Berdasarkan Jenis 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 8 47% 

2 Laki-laki 9 53% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menyatakan bahwa 

responden perempuan sebanyak 7 orang atau 43,75% dan responden laki-laki 

sebanyak 9 orang atau 56,25%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa pegawai yang bekerja dan/atau yang merasakan WFH di sini mayoritas 

laki-laki. 

3. Pendidikan Responden 

Tabel 4.3 Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SLTA 1 5,9% 

2 D3 1 5,9% 

3 S1 15 88,2% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok pendidikan 

responden yang S1 dengan jumlah 15 orang atau 88,2%, untuk yang SLTA 

ada 1 orang, dan D3 ada 1 orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini mayoritas pegawai yang bekerja dan/atau merasakan WFH 

berpendidikan S1. 

4. Lama Bekerja Responden 

Tabel 4.4 Jawaban responden Berdasarkan Lama Bekerja 

No. Lama Bekerja Frekuensi Persentase 

1 0-5 tahun 8 47% 

2 6-10 tahun 5 29,4% 

3 11-15 tahun 2 11,8% 

4 16-20 tahun 2 11,8% 

 Total 17 100 % 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok dengan lama 

bekerja responden yang berkisar antara 0-5 tahun yaitu sebanyak 8 orang atau 

47%, yang berkisar antara 6-10 tahun sebanyak 5 orang atau 29,4%, yang 

berkisar antara 11-15 tahun sebanyak 2 orang atau 11,8%, dan yang berkisar 

antara 16-20 tahun sebanyak 2 orang atau 11,8%. Jadi bisa disimpulkan bahwa 
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dalam penelitian ini mayoritas pegawai yang bekerja dan/atau yang merasakan 

WFH lama bekerjanya berkisar antara 0-5 tahun. 

 

C. Deskriptif Variabel Responden 

Data penelitian ini menunjukkan rekapitulasi tanggapan-tanggapan 

responden terhadap pernyataan dari kebijakan Work Frome Home (WFH) dan 

kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terdiri dari item-

item pernyataan skala likert yaitu, sangan setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 

dan sangat tidak setuju. Berikut adalah deskripsi responden terhadap masing-

masing item variabel penelitian: 

1. Kebijakan Work From Home 

a. Ketika pekerjaan dipindahkan ke rumah, pegawai tetap diberikan 

pengawasan. 

Tabel 4.5 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 1 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu 3 17,6% 

4  Setuju 11 64,7% 

5 Sangat setuju 2 11,8% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap ketika pekerjaan dipindahkan ke rumah, pegawai tetap diberikan 

pengawasan memiliki tanggapan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 

responden atau 5,9%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 3 responden 



56 
 

 
 

atau 17,6%, yang menyatakan setuju sebanyak 11 responden atau 64,7%, 

sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 responden atau 

11,8%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 11 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan 

ketika pekerjaan dipindahkan ke rumah, pegawai tetap diberikan 

pengawasan. 

b. Peraturan yang terdapat pada kebijakan WFH sudah disesuaikan 

dengan kondisi wilayah dan keadaan pegawai. 

Tabel 4.6 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 2 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 13 76,4% 

5 Sangat setuju 2 11,8% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap peraturan yang terdapat pada kebijakan WFH sudah disesuaikan 

dengan kondisi wilayah dan keadaan pegawai memiliki tanggapan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang menyatakan 

setuju sebanyak 13 responden atau 76,4%, sedangkan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 responden atau 11,8%. Berdasarkan data 
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pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden mayoritas 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena atau 

merasakan Kebijakan WFH setuju pada pernyataan peraturan yang 

terdapat pada kebijakan WFH sudah disesuaikan dengan kondisi wilayah 

dan keadaan pegawai. 

c. Penyusunan rencana kerja atau target kerja sudah disesuaikan dengan 

kemampuan pegawai. 

Tabel 4.7 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 3 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 11 64,7% 

5 Sangat setuju 4 23,5% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas di jelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap penyusunan rencana kerja atau target kerja sudah disesuaikan 

dengan kemampuan pegawai memiliki tanggapan yang menyatakan tidak 

setuju sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 11 

responden atau 64,7%, sedangkan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 4 responden atau 23,5%. Berdasarkan data pernyataan tersebut 

yang diberikan kepada pegawai Bank kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan 
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penyusunan rencana kerja atau target kerja sudah disesuaikan dengan 

kemampuan pegawai. 

d. Penugasan WFH tidak memberatkan pegawai.  

Tabel 4.8 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 4 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju 1 5,9% 

2 Tidak setuju 2 11,7% 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 11 64,7% 

5 Sangat setuju 2 11,8% 

 Total 17 100 % 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap penugasan WFH tidak memberatkan pegawai memiliki 

tanggapan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 

5,9%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 11,7%, 

yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 11 responden atau 64,7%, sedangkan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 responden atau 11,8%. Berdasarkan 

data pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden mayoritas 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 11 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena atau 

merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan penugasan WFH tidak 

memberatkan pegawai. 
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e. Dalam penerapan kebijakan WFH, pegawai sudah dipastikan memiliki 

sarana pendukung pekerjaannya. 

Tabel 4.9 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 5 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 2 11,8% 

3 Ragu-ragu 5 29,4% 

4  Setuju 8 47% 

5 Sangat setuju 2 11,8% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap dalam penerapan kebijakan WFH, pegawai sudah dipastikan 

memiliki sarana pendukung pekerjaannya memiliki tanggapan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 11,8%, yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 29,4%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 8 responden atau 47%, sedangkan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 responden atau 11,8%. Berdasarkan 

data pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden mayoritas 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 8 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena atau 

merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan dalam penerapan 

kebijakan WFH, pegawai sudah dipastikan memiliki sarana pendukung 

pekerjaannya. 
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f. Pegawai yang terkena kebijakan WFH adalah yang tugasnya bisa 

dipindahkan ke rumah. 

Tabel 4.10 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 6 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 2 11,8% 

3 Ragu-ragu 4 23,5% 

4  Setuju 9 52,9% 

5 Sangat setuju 2 11,8% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap pegawai yang terkena kebijakan WFH adalah yang tugasnya bisa 

dipindahkan ke rumah  memiliki tanggapan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau 11,8%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 

responden atau 23,5%, yang menyatakan setuju sebanyak 9 responden atau 

52,9%, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 responden 

atau 11,8%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 9 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan 

pegawai yang terkena kebijakan WFH adalah yang tugasnya bisa 

dipindahkan ke rumah. 
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g. Dengan diterapkannya kebijakan WFH dapat meningkatkan kreativitas 

dan produktivitas pegawai dalam bekerja. 

Tabel 4.11 

Jawaban Responden Berdasarkan Kebijakan Work From Home 7 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 3 17,6% 

3 Ragu-ragu 4 23,5% 

4  Setuju 10 58,9% 

5 Sangat setuju - - 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap dengan diterapkannya kebijakan WFH dapat meningkatkan 

kreativitas dan produktivitas pegawai dalam bekerja memiliki tanggapan 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 17,6%, yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 responden atau 23,5%, sedangkan yang 

menyatakan setuju sebanyak 10 responden atau 58,9%. Berdasarkan data 

pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden mayoritas 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 10 responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang terkena atau 

merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan dengan diterapkannya 

kebijakan WFH dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas pegawai 

dalam bekerja. 
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2. Kinerja 

a. Saya dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan baik. 

Tabel 4.12 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 1 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 2 11,7% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan baik 

memiliki tanggapan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden 

atau 5,9%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden atau 5,9%, 

yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 76,5%, sedangkan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 responden atau 11,7%. 

Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden 

mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan baik. 
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b. Saya dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan lengkap. 

Tabel 4.13 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 2 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju - - 

3 Ragu-ragu 3 17,6% 

4  Setuju 11 64,8% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan lengkap 

memiliki tanggapan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 3 responden 

atau 17,6%, yang menyatakan setuju sebanyak 11 responden atau 64,8%, 

sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 

17,6%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 11 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat mengerjakan semua pekerjaan saya dengan lengkap. 

c. Saya dapat mengerjakan pekerjaan saya dengan tepat waktu. 

Tabel 4.14 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 3 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju - - 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat mengerjakan pekerjaan saya dengan tepat waktu 

memiliki tanggapan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden 

atau 5,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 76,5%, 

sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 

17,6%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat mengerjakan pekerjaan saya dengan tepat waktu. 

d. Saya dapat bekerja sama dengan baik bersama rekan kerja saya. 

Tabel 4.15 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 4 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju - - 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat bekerja sama dengan baik bersama rekan kerja saya 

memiliki tanggapan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden 

atau 5,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 76,5%, 

sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 

17,6%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 
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responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat bekerja sama dengan baik bersama rekan kerja saya. 

e. Saya dapat mengerjakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. 

Tabel 4.16 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 5 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu - - 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat mengerjakan tugas saya dengan penuh tanggung 

jawab memiliki tanggapan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 

responden atau 5,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 

76,5%, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden 

atau 17,6%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat mengerjakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. 

 

 



66 
 

 
 

f. Saya dapat mengurangi penekanan biaya kegiatan perusahaan. 

Tabel 4.17 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 6 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase  

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju - - 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat mengurangi penekanan biaya kegiatan perusahaan 

memiliki tanggapan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden 

atau 5,9%, yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 76,5%, 

sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 

17,6%. Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada 

responden mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

dapat mengurangi penekanan biaya kegiatan perusahaan. 

g. Saya diberikan pengawasan dalam setiap pekerjaan saya. 

Tabel 4.18 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 7 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase  

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu - - 

4  Setuju 13 76,5% 

5 Sangat setuju 3 17,6% 

 Total 17 100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya diberikan pengawasan dalam setiap pekerjaan saya memiliki 

tanggapan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 5,9%, 

yang menyatakan setuju sebanyak 13 responden atau 76,5%, sedangkan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 17,6%. 

Berdasarkan data pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden 

mayoritas menyatakan setuju yaitu sebanyak 13 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH setuju pada pernyataan saya 

diberikan pengawasan dalam setiap pekerjaan saya. 

h. Saya dapat berinisiatif untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan 

masalah di tempat kerja tanpa menunggu perintah. 

Tabel 4.19 

Jawaban Responden Berdasarkan Kinerja 8 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase  

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Tidak setuju 1 5,9% 

3 Ragu-ragu 1 5,9% 

4  Setuju 4 23,5% 

5 Sangat setuju 11 64,7% 

 Total 17 100 % 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa jawaban responden 

terhadap saya dapat berinisiatif untuk melakukan pekerjaan dan 

menyelesaikan masalah di tempat kerja tanpa menunggu perintah memiliki 

tanggapan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 5,9%, 

yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 responden atau 5,9%, yang 
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menyatakan setuju sebanyak 4 responden atau 23,5%, sedangkan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden atau 64,7%. Berdasarkan 

data pernyataan tersebut yang diberikan kepada responden mayoritas 

menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 11 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

yang terkena atau merasakan kebijakan WFH sangat setuju pada 

pernyataan saya dapat berinisiatif untuk melakukan pekerjaan dan 

menyelesaikan masalah di tempat kerja tanpa menunggu perintah. 

 

D. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian 

kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh 

data penelitian dari responden. Dasar pengambilan uji validitas yaitu 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Perbandingan nilai rhitung dengan rtabel 

yaitu: 

a. Jika nilai rhitung> rtabel = valid 

b. Jika nilai rhitung< rtabel = tidak valid 

Cara mencari nilai rtabel dengan N=17 pada signifikansi 5% pada 

distribusi nilai rtabel statistik, maka diperoleh nilai rtabel sebesar 0,482. Untuk 

melihat nilai signifikansi (Sig.) yaitu: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 = valid 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 = tidak valid 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas  

Variabel Pernyataan r hitung r tabel Nilai Sig. Keterangan 

 

 

 

Kebijakan 

WFH (X) 

1 0,615 0,482 0,009 Valid 

2 0,597 0,482 0,011 Valid 

3 0,575 0,482 0,016 Valid 

4 0,847 0,482 0,000 Valid 

5 0,696 0,482 0,002 Valid 

6 0,643 0,482 0,005 Valid 

7 0,629 0,482 0,007 Valid 

 

 

 

Kinerja (Y) 

8 0,975 0,482 0,000 Valid 

9 0,883 0,482 0,000 Valid 

10 0,977 0,482 0,000 Valid 

11 0,977 0,482 0,000 Valid 

12 0,975 0,482 0,000 Valid 

13 0,977 0,482 0,000 Valid 

14 0,975 0,482 0,000 Valid 

15 0,975 0,482 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Pada tabel di atas, uji validitas yang dilakukan untuk setiap komponen 

pernyataan dari kuesioner menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang 

dimuat dalam instrumen penelitian terbukti valid dan bernilai positif untuk 

digunakan sebagai penelitian karena nilai rhitung> rtabel yang bermakna “valid”. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki 

konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan 

secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas yaitu kuesioner dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha> 0,6. (Sujarweni, 2015, hlm. 192) 

Tabel 4.21 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item Cronbach’s Alp Keterangan 

Kebijakan WFH (X) 7 0,786 Reliabel 

Kinerja (Y) 8 0,985 Reliabel 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai Cronbach’s Alp lebih besar dari 0,6. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kebijakan WFH dan Kinerja dinyatakan reliabel. 

 

E. Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang berdistribusi normal. Dasar dalam pengambilan keputusan pada uji 

normalitas yaitu: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 17 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,96362503 

Most Extreme Differences Absolute ,186 

Positive ,186 

Negative -,132 

Test Statistic ,186 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,120c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,120 > 0,05. Maka dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji Linearitas berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas (dependent) dengan variabel terikat (independent). Dasar 

pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu: 

a. Jika nilai Signifikansi deviation from linearity > 0,05, maka terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi deviation from linearity < 0,05, maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Tabel 4.23 Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

D

f 

Mean 

Square 

F Sig 

Kinerja * 

Kebijakan 

WFH 

Between 

Groups 

(Combined) 273,235 9 30,359 3,080 ,076 

Linearity 90,870 1 90,870 9,219 ,019 

Deviation 

from 

Linearity 

182,365 8 22,796 2,313 ,143 

Within Groups 69,000 7 9,857   

Total 342,235 1

6 

   

Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

Deviation from Linearity sebesar  adalah 0,143 > 0,05. Maka dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kinerja dengan kebijakan WFH 

dinyatakan linear. 
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F. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat untuk melakukan pengujian ini 

yaitu data yang dikumpulkan harus valid, reliabel, berdistribusi secara normal, 

dan memiliki hubungan yang linear. Pengambilan keputusan dalam uji regresi 

linear sederhana ini dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu: 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y. 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y. 

Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,515a ,266 ,217 4,094 

1. Predictors: (Constant), Kebijakan WFH 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu 

sebear 0,515. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,266, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas 

(Kebijakan WFH) terhadap variabel terikat (Kinerja) adalah sebesar 26,6%. 

Tabel 4.26 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,244 7,039  2,308 ,036 
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Kebijakan 

WFH 

,620 ,266 ,515 2,329 ,034 

1. Dependent Variabel: Kinerja 
Sumber: Hasil Penelitian 2021 (data diolah) 

Dari output tersebut diketahui bahwa nilai Thitung = 2,329 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,034 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel Kebijakan WFH atau dengan kata lain ada pengaruh 

variabel Kebijakan WFH (X) terhadap variabel Kinerja (Y). 

Nilai-nilai kuefisien dapat dilihat pada tabel Coefficients dan dimasukkan 

pada persamaan sebagai berikut: 

Y = 16,244 + 0,620 X 

1. Konstanta = 16,244, artinya jika Kenijakan WFH nilainya adalah 0, maka 

Kinerja nilainya sebesar 16,244. 

2. Koefisien = 0,620, artinya jika Kebijakan WFH ditingkatkan sebesar 1 

satuan, maka kinerja akan meningkat  sebesar 0,620 satuan. 

Prosedur pengujian uji t dalam Regresi Linear Sederhana adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho = 0, artinya tidak adanya pengaruh antara variabel X (Kebijakan WFH) 

dengan variabel Y (Kinerja) pada pegawai Bank Kalsel Syariah 

Cabang Kandangan. 

Ha ≠ 0, artinya adanya pengaruh antara variabel X (Kebijakan WFH) 

dengan variabel Y (Kinerja) pada pegawai Bank Kalsel Syariah 

Cabang Kandangan. 
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2. Menentukan t-hitung dan t-tabel dengan taraf signifikansi 5% 

Dilihat pada tabel Coefficients di dapat t-hitung adalah 2,329, 

sedangkan t-tabel pada signifikansi 5% dengan df = n-2 atau 17-2 = 15. 

Dengan demikian pengujian 2 sisi di dapat t-tabel sebesar 2,131. Dengan kata 

lain, dapat diputuskan bahwa: 

a. t-hitung ≤ t-tabel atau (-t-hitung) ≥ (-t-tabel) jadi Ho diterima 

b. t-hitung > t-tabel atau (-t-hitung) ≤ (-t-tabel) jadi Ho ditolak 

ditolak ditolak 

Ho diterima 

 

-2,131  +2,131 (2,329) 

Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Kebijakan WFH 

terhadap Kinerja 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa t-hitung (2,329) > t-tabel (2,131) jadi 

hipotesis nol ditolak, kesimpulannya yaitu Kebijakan WFH berpengaruh 

terhadap Kinerja. Pengaruhnya positif karena koefisien dan t-hitungnya 

positif, artinya jika Kebijakan WFH diterapkan maka Kinerja akan 

meningkat. 

 

G. Analisis Data 

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan dari variabel Kebijakan WFH (X) terhadap Kinerja (Y) 
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pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Signifikansi tersebut dapat 

dilihat dari besarnya nilai t-hitung sebesar 2,329 dari variabel yang lebih besar 

dari t-tabel sebesar 2,131 dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti Kebijakan 

WFH (X) telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

meningkatkan Kinerja (Y) pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. 

Variabel Kebijakan WFH terbukti berpengaruh terhadap Kinerja pegawai, 

variabel ini perlu diperhatikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

kinerja pegawai terhadap bank. Kebijakan WFH yang diterapkan kepada pegawai 

sebaiknya lebih kompetitif, adil dan tepat sasaran untuk mempertahankan 

pegawai, sebagaimana yang temuat dalam UU Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan untuk 

kesehatan kerja. Dengan adanya Kebijakan WFH ini, pegawai bisa merasakan 

upaya perusahaan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. 

Adapun pelaksanaan Kebijakan WFH yang  dimaksudkan perusahaan 

selain untuk melaksanakan anjuran pemerintah dalam upaya memutus rantai 

penyebaran Covid-19, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Kinerja pegawai 

dan memberikan kesejahteraan serta memberikan perlindungan terhadap 

pegawai. 

Berdasarkan pembagian kelompok kebijakan yang ada, tidak semua 

pegawai dirumahkan (Work From Home). Namun, pegawai  tetap bekerja di 

kantor (Work From Office) sebagaimana biasanya. Sebagaimana anjuran 

pemerintah, pegawai yang dirumahkan (WFH) minimal 10% dan maksimal 25% 

dari jumlah pegawai yang ada, dan sisanya tetap bekerja di kantor (WFO). 
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Pegawai yang diutamakan untuk melakukan WFH yaitu pegawai yang memiliki 

penyakit bawaan (jantung, paru, dan lainnya), pegawai yang hamil, menyusui, 

dan pegawai yang berusia di atas 50 tahun. 

Dari hasil penyajian data yang didapat melalui kuesioner yang telah 

diberikan, dapat dikatakan bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan 

dalam merumahkan pegawai mempertimbangan beberapa pertimbangan, baik 

kekurangan maupun kelebihan dari diterapannya kebijakan tersebut. Dalam 

penerapan Kebijakan WFH Bank Kalsel Syariah tidak menerapkan kepada 

seluruh pegawainya. Hal tersebut diketahui  dari pegawai yang bekerja sebagai 

satpam, driver, dan cleaning service yang pekerjaannya memang mengharuskan 

mereka untuk berhadir di kantor dan tidak bisa dipindahkan ke rumah, serta 

untuk kepala cabang pun harus tetap bekerja di kantor (Work From Office). 

Pengaruh Kebijakan WFH terhadap Kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah 

Cabang Kandangan memiliki pengaruh yang cukup besar. Dikatakan begitu 

karena cukup banyaknya pegawai yang puas dengan kebijakan WFH yang 

diberikan. Dari hasil penyajian data yang didapat melalui kuesioner pun, cukup 

banyak pegawai yang kinerjanya meningkat dengan diterapkannya Kebijakan 

WFH ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan Work From Home (WFH) utuk pegawai yang diterapkan di 

Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan mengikuti sesuai dengan 

ketentuan dari pemerintah. Segala yang diatur oleh pemerintah, Bank 

Kalsel Syariah Cabang Kandangan juga menerapkan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan WFH berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai terutama pegawai tetap. Dapat 

dibuktikan dengan hasil uji t pada regresi linear sederhana dengan 

persamaan Y= 16,244 + 0,620 X dengan t-hitung 2,329 > t-tabel (2,131) 

dengan hasil signifikansi 0,034 < 0,05, sedangkan berdasarkan koefisien 

determinasi terdapat pengaruh dari kebijakan WFH sebesar 26,6%. 

Berdasarkan itu, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

Kebijakan WFH terhadap kinerja pegawai Bank Kalsel Syariah Cabang 

Kandangan.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan yaitu: 

1. Bagi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan yang telah memiliki kinerja 

yang baik oleh karena itu harus mempertahankan kinerjanya dan terus 

meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu tambahan referensi 

mengenai penerapan kebijakan WFH yang dilakukan demi meningkatkan 

kinerja pegawai. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi instansi, 

lembaga, maupun perusahaan ketika ingin menerapkan kebijakan WFH. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam mengembangkan 

penelitian bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel-

variabel atau menggunakan subjek lain yang dapat mempengaruhi kinerja. 
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KUESIONER PENELITIAN 

“Pengaruh Kebijakan Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Pegawai 

Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan” 

 

Keterangan Responden: 

Nama : .................................................................................. 

Umur : ..................... Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki     Perempuan 

Pendidikan Terakhir : .................................................................................. 

Berapa Lama Bekerja : ..................... Tahun 

Merasakan Kebijakan WFH : Iya     Tidak     Sedang WFH 

Lama WFH : .................................................................................. 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Kuesioner /daftar pernyataan ini hanya sebagai media penelitian dalam 

rangka menyelesaikan studi. 

2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara (i). 

3. Berilah tanda checlist () untuk pendapat yang paling sesuai yang 

dikehendaki Bapak/Ibu/Saudara (i). 

4. Jawaban untuk setiap item (pilih salah satu): 

A : Sangat Setuju 

B : Setuju 

C : Ragu-ragu 

D : Tidak Setuju 

E : Sangat Tidak Setuju 
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No. Pernyataan A B C D E 

Kebijakan Work From Home 

1. Ketika pekerjaan dipindahkan ke rumah, pegawai 

tetap diberikan pengawasan 

     

2. Peraturan yang terdapat pada kebijakan WFH sudah 

disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keadaan 

pegawai 

     

3. Penyusunan rencana kerja atau target kerja sudah 

disesuaikan dengan kemampuan pegawai 

     

4. Penugasan WFH tidak memberatkan pegawai      

5.  Dalam penerapan kebijakan WFH pegawai sudah 

dipastikan memiliki sarana pendukung pekerjaannya 

     

6. Pegawai yang terkena kebijakan WFH adalah yang 

tugasnya bisa dipindahkan di rumah 

     

7. Dengan diterapkannya kebijkan WFH dapat 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas pegawai 

dalam bekerja 

     

No. Pernyataan A B C D E 

Kinerja 

8. Saya dapat mengerjakan semua pekerjaan saya 

dengan baik 

     

9. Saya dapat mengerjakan pekerjaan dengan lengkap      

10. Saya dapat mengerjakan pekerjaan saya dengan tepat 

waktu 

     

11. Saya dapat bekerja sama dengan baik bersama rekan 

kerja saya 

     

12. Saya dapat mengerjakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab 

     

13. Saya dapat mengurangi penekanan biaya kegiatan 

perusahaan 

     

14. Saya diberikan pengawasan dalam setiap pekerjaan 

saya 

     

15. Saya dapat berinisiatif untuk melakukan pekerjaan 

dan menyelesaikan masalah di tempat kerja tanpa 

menunggu perintah 
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