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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

a. Sejarah berdirinya PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

Bank Negara Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan BNI 

adalah bank pertama pemerintahan Indonesia yang berdiri pada tahun 

1946. Bank ini diberi nama BNI 46 dikarenakan penggunaan tahun 

pendirian digunakan sebagai dari keputusan untuk identitas 

perusahaan.Pada tahun 2000 bertepatan pada tanggal 29 April 2000 

dengan berlandaskan Undang-Undang No.  10 Tahun 1998 didirikanlah 

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang terdiri dari 5 kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara,  dan Banjarmasin.  

Seiring berjalannya waktu UUS BNI pun berkembang menjadi 28 

Kantor Cabang (KC)  dan 31 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Status 

Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 

2000 telah menetapkan bahwa status UUS masih bersifat temporer 

sehingga harus dilakukan spin off pada tahun 2009 dan selanjutnya pada 
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tanggal 19 Juni 2010 didirikan PT BNI Syariah sebagai Bank Umum 

Syariah (BUS) berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

No. 12/41/KEP.GBI/2010 pada tanggal 21 Mei 2010. Sesuai dengan UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU No. 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Negara (SBS). Selanjutnya, pada tahun 

2021 bertepatan pada tanggal 01 februari 2021/19 Jumadil Akhir 1442 

H menjadi  tahun bergabungnya 3 bank BUMN yaitu Bank Syariah 

Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi satu entitas 

menjadi Bank Syariah Inonesia (BSI).  

Dalam penggabungan ini tentunya menggabungkan dan 

menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah yang mana dapat 

memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, 

serta kapasitas permodalan pun akan lebih baik. Dukungan kantor induk 

(Mandiri, BNI, dan BRI) dan Kementrian BUMN melalui komitmen 

pemerintah yang menjadi dorongan Bank Syariah Indonesia dalam 

bersaing di tingkat global.  

Bank Syariah Indonesia adalah ikhtiar yang diharapkan dapat 

menjadi Bank Syariah kebanggaan umat sehingga dapat menjadi 

pendorong pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional serta dapat 

berkontribusi dalam kesejahteraan masyakat luas. Kehadiran PT Bank 

Syariah Indonesia ini menjadi perbankan syariah yang modern, 



67 
 

 
 

universal, dan dapat memberikan kebaikan terutama bagi segenap alam 

(Rahmatan Lil 'Alamin). 

Penggabungan ini tentunya menjadi bank syariah yang besar. 

Salah satu kantor cabangnya adalah PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No.  385 Banjarmasin 

dengan Kantor Area dan wilayahnya di Jalan Lambung Mangkurat 

Banjarmasin dan juga menjadi Kantor Cabang dengan dana simpanan 

terbesar di wilayah Banjarmasin. Kantor Cabang ini terdiri dari 3 lantai, 

yaitu lantai pertama yang terdiri dari ruangan Business Manager, Unit 

Consumer, Unit Funding, Musholla, dan Toilet. Selanjutnya di lantai 

kedua yang terdiri dari ruangan Teller, ruangan Customer Service 

Representative, ruangan Branch Manager, ruangan Bussines Operation 

and Service Manager, Unit Micro, dan Toilet. Kemudian di lantai ketiga 

terdiri dari ruangan Unit Umum, ruang Marwah, dan Toilet. Selain itu 

di halaman depan terdapat satu buah pos penjaga keamanan dan dua 

buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (BSI | Bank Syariah Indonesia, 

2022). 

b. Visi dan Misi PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

1) Visi PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

Top 10 Global Islamic Bank. 
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2) Misi PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank 

berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. 

b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham  

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 

18%) dan evaluasi kuat (PB>2). 

c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik 

Indonesia 

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan 

dengan budaya berbasis kinerja (BSI | Bank Syariah Indonesia, 

2022). 

c. Nilai-nilai Perusahaan PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

1) Amanah 

  Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

2) Kompeten 

  Terus belajar dan mengembankan kapabilitas. 

3) Harmonis 

  Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

4) Loyal 
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Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara. 

5) Adaptif 

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan. 

6) Kolaboratif 

 Membangun kerjasama yang sinergis (BSI | Bank Syariah 

Indonesia, 2022). 

d. Produk-produk Perbankan PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

1) Pendanaan 

(a) BSI Tabungan Easy Wadiah 

(b) BSI Tabungan Mudharabah 

(c) BSI Tabungan Bisnis 

(d) BSI Tabungan Haji Indonesia  

(e) BSI Tabungan Payroll 

(f) BSI Tabungan Junior 

(g) BSI Tabungan Pendidikan 

(h) BSI Tabungan Berencana 

(i) BSI Tabungan Mahasiswa 

(j) BSI Tabungan Pensiun 

(k) BSI Tabungan Simpel 

(l) BSI Tabunganku 

(m) BSI Giro 

(n) BSI Deposito 

2) Pembiayaan 

(a) Modal Kerja 

(b) Investasi 

(c) Konsumer 

3) Jasa 

(a) BSI Debit 

(b) BSI Sentra Bayar 

(c) BSI Mobile 

(d) BSI Internet Banking 

(e) BSI Electronic Payroll 
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(f) BSI L/C 

(g) Jual Beli Valuta Asing  

(h) Bank Garansi 

(i) Western Union 

4) Jasa Operasional 

(a) Transfer 

(b) Intercity Clearing 

(c) BSI RTGS (Real Time Gross Settlement)  (Individu - Produk dan 

Layanan | Bank Syariah Indonesia, 21 Februari 2022)  
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e. Struktur Organisasi PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Cabang 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         Sumber: BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 tahun 2022 
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2. Deskripsi Karakteristik Informan  

Adapun karakteristik informan pada penelitian ini adalah karyawan PT 

BNI syariah yang berkerja sebelum dan sesudah merger menjadi PT BSI KC 

Banjarmasin. Selain itu, informan ini tidak terkena rotasi dan mutasi ke bank 

lain setelah merger. Dengan demikian, informan dapat merasakan perbedaan 

terutama dalam budaya organisasi baru dalam implementasiannya dan juga 

dampaknya dalam kinerja karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, maka 

informan yang termasuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Nama Informan 

No. Nama Jabatan Lama Bekerja 

1 M. Taufiqurachman Back Office Supervisor 

dan Divisi SDM 

2012-sekarang 

2 Nasrullah Back Office 2001-sekarang 

3 Mery Selviana Customer Service 2018-sekarang 

4 Beryl Ardhiya Nugraha Teller 2020-sekarang 

5 Muhammad Maulana  Security 2013-sekarang 

Sumber: PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 tahun 2022 

3. Deskripsi Hasil Wawancara 

Hasil penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan oleh peneliti pada PT BSI KC anjarmasin A. Yani 1.  
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a. Deskripsi wawancara dengan M. Taufiqurachman sebagai Back Office 

Supervisor sekaligus Divisi SDM pada PT BSI KC Banjarmasin A. 

Yani 1 

Sebelum merger PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 dahulunya 

adalah PT BNIS KC Banjarmasin. Dengan demikian, nilai-nilai dalam 

perusahaan pun berbeda sebelum dan sesudah merger. Berikut ini nilai-

nilai perusahaan sebelum dan sesudah merger: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah 

a) Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab 

untuk memperoleh hasil yang optimal. 

b) Profesional dalam menjalankan tugas. 

c) Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab. 

d) Jujur, adil, dan dapat dipercaya. 

e) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan. 

2) Jamaah 

a) Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. 

b) Bekerjasama secara rasional dan sistematis.  

c) Saling mengingatkan dengan santun. 

d) Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif. 
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Nilai-nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1: 

1) Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola pekerjaan 

dengan baik)  

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan) 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain)  

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain)  

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes)  
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4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 

a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI)  

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  

a) Transformation Minsed (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat)  

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

Dengan adanya penggabungan ini, tentunya budaya yang 

digunakan pun adalah budaya baru. Dalam hal ini  PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1 harus menyesuaikan dengan perubahan budaya organisasi yang 

baru. Berawal dari nilai Amanah dan Jamaah kemudian berubah menjadi 

AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 
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Kolaboratif). Sehingga dengan adanya budaya yang baru ini pelatihan dan 

session sharing antar unit. Karena masa pandemi yang tidak menentu, 

maka pelatihan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting 

dan Whats App Group. Lalu, materi dari pelatihan tersebut akan dilakukan 

session sharing ke seluruh karyawan (Taufiqurachman sebagai Back Office 

Supervisor pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  

21 Februari 2022). 

Selain itu, mutasi dan rotasi  ke semua kantor cabang. Dengan 

demikian, karyawan harus bersedia ditempatkan dimanapun. Dengan 

adanya mutasi dan rotasi tersebut, maka karyawan yang awalnya berasal 

dari bank berbeda akan saling beradaptasi antar karyawan yang mempunyai 

budaya organisasi berbeda di bank sebelumnya. Sehingga dengan sering 

bertemu, terciptakan budaya kerja yang di inginkan BSI (Bank Syariah 

Indonesia) (Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI 

KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  21 Februari 2022). 

Dalam budaya yang baru ini dalam pelaksanaan lebih 

dimaksimalkan guna mencapai visi dan misi perusahaan, terutama dalam 

pelayanan dilakukannya role play. Role play ini dilakukan pada hari Sabtu 

dan hari Minggu. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan 

sekaligus melatih supaya lebih cekatan, ketelitian, kesabaran, dan 

pemahaman produk. Selain itu, ada juga tes kompetensi setiap bulan untuk 
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menguji pemahaman terkait materi yang telah disampaikan 

(Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI KC 

Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  21 Februari 2022).   

Adapun implementasi dilakukan oleh masing-masing karyawan 

guna menerapkan materi-materi yang sudah disampaikan. Berikut adalah 

penerapan budaya organisasi yang baru selaku saya sebagai Back Office 

Supervisor baik itu dari segi sikap dan skill: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah  

a) Mengawasi dan memberikan arahan.  

b) Bertanggung jawab sebagai perantara atau jembatan manajer 

dengan staff pelaksana atau staff bawah.  

c) Membawahi beberapa orang staff dalam melaksanakan pekerjaan 

yang menjadi jobdesknya.  

d) Bersikap bijaksana terhadap keputusan yang diambil.  

2) Jamaah 

a) Jiwa mengayomi anak buah dan membantu jika terdapat kendala.  

Nilai-nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1: 

1) Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 
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a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

(1) Selalu datang tepat waktu. 

(2) Menyampaikan informasi dan data sesuai fakta. 

(3) Berani menyampaikan ketidaksetujuan dengan santun. 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

(1) Sholat di awal waktu dan berjamaah. 

(2) Mengawali dan menutup meeting dengan do’a. 

(3) Menjalankan proses bisnis dengan zero fraud. 

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

(1) Menyelesaikan complain dan menindaklanjuti masukan 

pelanggan. 

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola 

pekerjaan dengan baik)  

(1) Membuat rencana kerja harian, bulanan, dan tahunan 

(2) Memonitor pencapaian kinerja secara berkala. 

(3) Mengevaluasi pencapaian pencapaian kinerja. 

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

(1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. 
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(2)  Mengecek akurasi data dan informasi. 

(3) Mengontrol pemanfaatan anggaran. 

c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan) 

(1) Menguasai keahlian yang mendukung pekerjaan. 

(2) Mampu menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu 

bersamaan (multitasting). 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain) 

(1) Saling mengingatkan waktu shalat. 

(2) Menghibur rekan kerja yang tertimpa musibah. 

(3) Mengingatkan rekan kerja apabila melakukan kesalahan. 

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain)  

(1) Memahami keunikan orang lain. 

(2) Mencari solusi saat terjadi konflik. 

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes)  

(1) Tersenyum dan mengucapkan salam saat berjumpa. 

(2) Terlibat dalam berbagai organisasi di luar BSI. 

4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 

a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  
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(1) Mempromosikan BSI dalam berbagai kesempatan, seperti 

media sosial, konferensi, meeting dengan eksternal. 

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI)  

(1) Dalam mengambil keputusan, mengutamakan maanfaat BSI 

dan misi BSI. 

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

(1) Menjaga rahasia BSI. 

(2) Melakukan analisis risiko dengan cermat. 

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  

a) Transformation Mindset (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  

(1) Mengidentifikasi hal yang harus ditransformasikan di BSI. 

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

(1) Mempelajari trend pasar. 

(2) Menganalisa pergerakan data. 

(3) Mengetahui perubahan regulasi yang terjadi. 

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat)  

(1) Selalu menyiapkan rencana cadangan. 

(2) Mengambil keputusan dengan cepat. 
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(3) Bersikap tenang meskipun terjadi perubahan rencana 

berulang kali. 

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

(1) Meminta maaf saat berbuat kesalahan. 

(2) Tidak merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. 

(3) Mengakui hal yng belum diketahui atau dikuasai. 

b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 

(1) Secara sukarela mengajukan diri terlibat dalam proyek. 

(2) Inisiatif melibatkan rekan kerja dari berbagai fungsi dalam 

penyelesaian proyek. 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

(1) Konsisten terhadap keputusan yang sudah disepakati 

bersama. 

Adanya budaya yang baru ini pasti ada gesekan-gesekan untuk 

menyatukan budaya kerja yang berbeda-beda dari 3 bank yang ada, tetapi 

kami yakin dengan adanya perbedaan akan menjadikan Bank Syariah 

Indonesia menjadi bank yang dikenal oleh masyarakat luas. Perubahan-

perubahan tersebut akan menutupi kelemahan-kelemahan setiap bank yang 

merger. Dalam implementasi nantinya akan dilakukan evaluasi sehingga 

mana yang baik akan dipakai dan mana yang kurang efisien ditinggalkan. 
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Evaluasi biasanya dalam budaya kerja dilakukan pada hari Sabtu 

dan Minggu dengan tetap melaksanakan pekerjaan walaupun tidak penuh 

seperti hari kerja lainnya. Misalnya dalam penerapan budaya yang baru, 

bisa juga penagihan ke nasabah-nasabah pembiayaan, dll (Taufiqurachman 

sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1, 

wawancara pribadi,  21 Februari 2022). 

Budaya organisasi sangat penting dalam organisasi karena  

berdampak pada kinerja jangka panjang organisasi. Budaya organisasi juga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan sehinggaa produktivitas juga akan 

meningkat. Setelah merger kinerja karyawan semakin meningkat, dari segi 

kuantitas tentunya bertambah banyak, selain harus mengerjakan pekerjaan 

yang ada juga harus melakukan pekerjaan tambahan sebagai tenaga sales 

atau pemasaran yang dilakukan oleh Unit Umum, Customer Sevice, Teller, 

dan Security. Terdapat pula penambahan petugas Teller Kriya (magang) 

yang tersedia di beberapa outlet sehingga transaksi dapat terdistribusi 

dengan baik. Selain sisi SDM, transaksi juga menjadi sorotan. Karena BSI 

merupakan gabungan dari 3 bank, maka jenis transaksi semakin beragam. 

Misalnya muncul transaksi pembayaran yang sebelumnya belum pernah 

ada di BNI Syariah seperti bayar tagihan listrik, PDAM, dan lainnya 

(Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI KC 

Banjarmasin A Yani 1, wawancara pribadi,  23 Februari 2022). 



83 
 

 
 

Secara kualitas harus lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam 

menjelaskan produk-produk perbankan baik itu dari segi pelayanan 

Customer Service,  Teller, maupun Security dan juga BSI Mobile Bangking 

yang mumpuni untuk menjalankan transaksi melalui ponsel pribadi tanpa 

harus datang ke Kantor Cabang (Taufiqurachman sebagai Back Office 

Supervisor pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  

23 Februari 2022). 

Dalam ketepatan waktu lebih ditingkatkan lagi yang sebelumnya 

memakai sistem Service Level Agreement (SLA) yang agak lama dan 

sekarang menggunakan sistem yang lebih cepat dengan mengembangkan   

yaitu EXA BSI dan T24 (Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor 

pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  23 Februari 

2022). 

Dari segi efektivitas, yang awalnya hanya berfokus pada urusan 

transaksi perbankan. Kini, semua pegawai BSI adalah sales marketing. 

Bahkan Teller sekalipun diberikan target penjualan produk. Selain itu, BSI 

juga memangkas beberapa pengeluaran sehingga bisa menghemat 

anggaran (Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI 

KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  23 Februari 2022). 

Adapun kemandirian tidak banyak yang berubah baik sebelum atau 

sesudah merger. Karena setiap unit merupakan satu kesatuan, maka setiap 
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pekerjaan berhubungan satu sama lain. Bahkan, setiap transaksi masih 

harus dipantau oleh supervisor untuk menghindari potensi kecurangan 

(fraud) atau kesalahan sistem (Taufiqurachman sebagai Back Office 

Supervisor pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  

23 Februari 2022). 

Dalam komitmen kerja pada awal diterima menjadi pegawai sudah 

tertuang dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) 

(Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI KC 

Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  23 Februari 2022). 

Adapun pengukuran kinerja karyawan menggunakan alat ukur 

performance. Pada BSI menggunakan aplikasi performance evaluation. 

Dalam penilaiannya berupa skor dan bobot, dimana skor yang digunakan 

berupa angka 1 sampai dengan angka 5. Angka 1 adalah yang terendah dan 

angka 5 adalah angka tertinggi.  Kemudian dalam tolak ukurnya, kalau dari 

unit bisnis seperti sales, collection atau penagihan di lihat dari angka. 

Sedangkan unit support, selain sales dilihat dari kecepatan bekerja dan 

tidak ada yang salah input dan tanggap. Untuk meningkatkan semangat 

dalam bekerja, maka BSI memberikan penghargaan untuk kinerja yang 

bagus bisa mendapatkan uang, barang, dan juga umroh. Selain itu, juga 

terdapat penundaan pangkat dan gaji apabila ada kinerja karyawan yang 
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menurun (Taufiqurachman sebagai Back Office Supervisor pada PT BSI 

KC Banjarmasin A. Yani 1, wawancara pribadi,  25 Februari 2022).  

b. Deskripsi wawancara dengan Nasrullah sebagai Back Office pada PT 

BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

Berikut penerapan budaya organisasi sebelum dan sesudah merger: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah 

a) Rajin bekerja, cepat belajar, dan tanggap.  

b) Melakukan pekerjaaan sesuai dengan jobdesk. 

c) Memeriksa stock ofname, persediaan formulir, cek/BG, dan 

barang. 

2) Jamaah 

a) Bisa bekerjasama dalam tim. 

b) Mampu bekerja di bawah tekanan.  

Nilai-nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1: 

1) Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

(1) Selalu datang tepat waktu.  
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(2) Memenuhi janji. 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

(1) Sholat di awal waktu dan berjamaah. 

(2) Bekerja sesuai prosedur dan standar. 

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

(1) Melayani pelanggan dengan sopan dan ramah.   

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola 

pekerjaan dengan baik)  

(1) Menyiapkan alternatif solusi jika diperlukan.  

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

(1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal 

(2) Menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada.  

c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan)  

(1) Menguasai keahlian yang mendukung pekerjaan 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain)  
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(1) Saling mengingatkan waktu sholat. 

(2) Menanyakan kabar rekan kerja. 

(3) Menghibur rekan kerja yang tertimpa musibah. 

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain)  

(1) Memahami keunikan orang lain. 

(2) Tetap santun saat berbeda pendapat. 

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes)  

(1) Tersenyum dan mengucap salam saat berjumpa.  

(2) Aktif dalam kegiatan sosial di BSI. 

4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 

a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  

(1) Merekomendasikan BSI sebagai tempat kerja. 

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI) 

(1) Menggunakan asset dan sumber daya hanya untuk 

kepentingan  BSI. 

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

(1) Mencegah hal-hal yang membahayakan BSI. 

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  

a) Transformation Mindset (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  
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(1) Berinisiatif mengusul hal perlu dilakukan,  untuk mendukung 

transformasi di BSI 

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

(1) Menyiapkan antisipasi kemungkinan yang akan terjadi.  

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat)  

(1) Menyiapkan alokasi sumber daya sesuai dengan perubahan 

yang terjadi.  

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

(1) Meminta maaf saat berbuat kesalahan.  

(2) Memuji keunggulan dan prestasi orang lain.  

b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 

(1) Secara suka rela mengajukan diri terlibat dalam proyek 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

(1) Menyelesaikan pembagian tugas dalam tim kerja yang 

diamanahkan. 

Budaya yang baru ini tentunya para karyawan diharapkan untuk 

dapat mempromosikan berbagai macam produk perbankan guna mencapai 

efektifitas dalam bekerja (Nasrullah sebagai Back Office pada PT BSI KC 

Banjarmasin A Yani 1, wawancara pribadi,  21 Februari 2022).  
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c. Wawancara dengan Mery Selviana sebagai Customer Service pada PT 

BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

Berikut penerapan budaya organisasi sebelum dan sesudah merger: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah 

a) Profesional dalam bekerja, untuk Custoner Service ketika 

menyambut nasabah dalan keadaan energi level penuh.  

b) Senyum, kontak mata, fokus pada nasabah saat bertransaksi.  

c) Posisi selama melayani duduk tegak tidak bersandar, dan badan 

tegap menghadap nasabah.  

d) Mengucap nama nasabah minimal 5 kali.  

2) Jamaah 

a) Bisa bekerjasama dalam tim. 

b) Mampu bekerja di bawah tekanan.  

Nilai-nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1: 

1) Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

(1) Selalu datang tepat waktu. 
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(2) Menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

(1) Sholat di awal waktu dan berjamaah. 

(2) Melakukan verifikasi dengan benar. 

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

(1) Menjelaskan risiko dan keuntungan dari setiap opsi yang 

disampaikan kepada pelanggan. 

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola 

pekerjaan dengan baik)  

(1) Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi. 

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

(1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. 

(2) Menghindari kesalahan berulang. 

c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan) 

(1) Menguasai keahlian yang mendukung pekerjaan. 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain) 
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(1) Saling mengingatkan waktu sholat. 

(2) Menghibur rekan kerja yang terkena musibah. 

(3) Merayakan kesuksesan dan momen penting rekan kerja. 

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain) 

(1) Memahami keunika orang lain. 

(2) Menyimak dengan baik saat orang lain berbicara. 

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes)  

(1) Tersenyum dan mengucapkan salam saat berjumpa. 

(2) Menyapa dengan panggilan baik dan nama. 

4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 

a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  

(1) Menceritakan hal positif tentang BSI kepada orang lain. 

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI)  

(1) Bersedia bekerja di luar jam kerja dengan ikhlas, demi 

kepentingan BSI. 

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

(1) Menjaga rahasia BSI. 

(2) Mematuhi dan menjalankan perintah atasan, sepanjang sesuai 

hukum dan etika. 

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  
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a) Transformation Mindset (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  

(1) Mengkomunikasikan transformasi yang sedang terjadi 

kepada orang lain. 

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

(1) Menyiapkan antisipasi kemungkinan yang akan terjadi. 

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat)  

(1) Menyesuaikan prioritaskerja sesuai dengan perubahan yang 

terjadi. 

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

(1) Meminta maaf saat berbuat kesalahan. 

(2) Menerima masukan dan kritikan orang lain. 

b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 

(1) Terbuka untuk bekerja dalam tim. 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

(1) Dapat diadalkan. 

(2) Mengutamakan tujuan bersama. 

Dalam penerapan budaya sekarang ini selain menguasai pekerjaan 

dibidang masing-masing, juga dituntut untuk memiliki komunikasi yang 
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baik terutama dalam menjelaskan produk-produk perbankan. Sehingga 

masng-masing karyawan memiliki target dalam mencapai keuntungan 

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan (Mery Selviana sebagai Customer 

Service pada PT BSI KC Banjarmasin A Yani 1, wawancara pribadi,  21 

Februari 2022). 

d. Wawancara dengan Beryl Ardhiya Nugraha sebagai Teller PT BSI KC 

Banjarmasin A. Yani 1 

Berikut penerapan budaya organisasi sebelum dan sesudah merger: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah 

a) Melakukan senyum sapa dan terimakasih. 

b) Menolong nasabah yang sedang dalam kesulitan. 

c) Selalu meminta maaf apabila ada kesalahan. 

d) Menggunakan bahasa yang halus dan sopan. 

e) Pasang wajah yang hangat dan antusias. 

f) Tenang dan tegas. 

g) Ketelitian dan kecepatan dalam menghitung. 

2) Jamaah 

a) Bisa bekerjasama dalam tim. 

b) Mampu bekerja di bawah tekanan.  
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Nilai-nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI KC Banjarmasin 

A. Yani 1: 

1)  Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

(1) Selalu datang tepat waktu. 

(2) Menyampaikan pendapat dengan terus terang. 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

(1) Sholat di awal waktu dan berjamaah. 

(2) Mematuhi kode etik bankir dan prinsip syariah. 

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

(1) Melayani pelanggan dengan sopan dan ramah. 

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 

a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola 

pekerjaan dengan baik)  

(1) Memprioritaskan pekerjaan sesuai urgensi BSI. 

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

(1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. 

(2) Menghindari kesalahan berulang. 
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c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan) 

(1) Menguasai keahlian yang mendukung pekerjaan. 

(2) Melampaui target yang ditetapkan 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain)  

(1) Saling mengingatkan waktu sholat. 

(2) Saling mendo’akan satu sama lain. 

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain)  

(1) Memahami keunikan orang lain. 

(2) Memberikan kesempatan orang lain menyampaikan 

pendapatnya hingga tuntas. 

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes) 

(1) Tersenyum dan mengucap salam saat berjumpa. 

(2) Mengajak berkenalan saat pertama kali berjumpa.  

4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 

a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  

(1) Menggunakan atribut dengan identitas BSI, sesuai aturan. 

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI)  
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(1) Menggunakan waktu kerja hanya untuk menyelesaikan tugas 

sebagai karyawan BSI. 

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

(1) Menjaga rahasia BSI. 

(2) Bersikap dan bertingkah laku yang baik, dimanapun berada 

demi nama baik BSI. 

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  

a) Transformation Mindset (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  

(1) Mengajak orang lain untuk mendukung transformasi. 

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

(1) Menyiapkan antisipasi kemungkinan yang akan terjadi. 

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat)  

(1) Menyesuaikan prioritas kerja sesuai dengan perubahan yang 

terjadi. 

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

(1) Meminta maaf saat berbuat kesalahan meminta bantuan saat 

memerlukan. 

b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 
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(1) Terbuka untuk bekerja sama dalam tim. 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

(1) Dapat diandalkan. 

(2) Mengutamakan tujuan bersama. 

Dalam budaya baru ini tentuya terdapat sedikit perbedaan dari yang 

dulu. Dimana setiap karyawan mempunyai target guna mencapai tujuan 

perusahaan. Sehingga semua karyawan diharuskan bias menjelaskam 

semua produk perbankan dengan  baik (Beryl Ardhiya Nugraha sebagai 

Teller pada PT BSI KC Banjarmasin A Yani 1, wawancara pribadi,  21 

Februari 2022). 

e. Wawancara dengan Muhammad Maulana sebagai Security PT BSI 

KC Banjarmasin A. Yani 1 

Berikut penerapan budaya organisasi sebelum dan sesudah merger: 

Nilai-nilai PT BNI Syariah KC Banjarmasin: 

1) Amanah 

a) Menjaga keamanan kantor bank baik di luar atau di dalam. 

b) Mengatur wilayah parkir perbankan. 

c) Menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat 

transaksi. 
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d) Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian form formulir 

transaksi. 

e) Mengatur antrian di Cabang. 

2) Jamaah 

a) Bisa bekerjasama dalam tim. 

b) Mampu bekerja di bawah tekanan.  

Nilai-Nilai Perusahaan (Corpurate Values) PT BSI: 

1) Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan) 

a) Integrity (konsisten antara yang dipikirkan, dikatakan, dan 

dilakukan) 

(1) Selalu datang tepat waktu. 

(2) Melakukan apa yang disampaikan. 

b) Syariah Compliance (menjalankan praktik bisnis sesuai prinsip 

syariah)  

(1) Sholat di awal waktu dan berjamaah. 

(2) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jobdesk. 

c) Stakeholder Focus (mengutamakan para pemangku kepentingan) 

(1) Menerima masukan pelanggan dan meneruskannya kepada 

atasan. 

2) Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas) 
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a) Well Planned & Managed (merencanakan dan mengelola 

pekerjaan dengan baik)  

(1) Melakukan perbaikan sesuai hasil evauasi. 

b) Execellent Execution (mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan 

efisien) 

(1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. 

(2) Bertanya jika ada hal yang belum dipahami. 

c) Outstanding Performance (mencapai hasil kerja yang melampaui 

harapan) 

(1) Menguasai keahlian yang mendukung pekerjaan. 

3) Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan) 

a) Compassion (memperhatikan dan peduli terhadap kondisi orang 

lain) 

(1) Saling mengingatkan waktu sholat. 

(2) Berinisiatif membantu orang lain.  

b) Open Mind (menghargai dan menghormati perbedaan orang lain)  

(1) Melakukan klarifikasi jika mendapat informasi tetang orang 

lain. 

c) Inclusive (bergaul dengan siapapun dan luwes)  

(1) Tersenyum dan mengucapkan salam saat berjumpa. 

4) Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara) 
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a) Sense of Belonging (mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI)  

(1) Mengajak orang lain untuk menjadi pelanggan BSI. 

b) Organization First (memprioritaskan kepentingan BSI)  

(1) Bersedia bekerja di luar jam kerja dengan ikhlas demi 

kepentingan BSI. 

c) Protecting the Bank (menjaga dan melindungi BSI)  

(1) Mematuhi dan menjalakan perinyas atasan, sepanjang sesuai 

hukum dan etika. 

5) Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun 

menghadapi perubahan)  

a) Transformation Mindset (berpartisipasi aktif dalam transformasi 

yang terjadi)  

(1) Menunjukkan keingintahuan yang tingi terhadap hal baru. 

b) Thinking Ahead, Thinking Accross, Thinking Again 

(mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi)  

(1) Mempelajari masukan pelanggan. 

c) Agility (merespon perubahan situasi dengan cepat) 

(1) Menyesuaikan prioritas kerja sesuai dengan perubahan yang 

terjadi.  

6) Kolaboratif (Membangun kerjasama yang sinergis) 

a) Humality (bersikap rendah hati)  

(1) Meminta bantuan saat memerlukan. 
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b) Unility (antusias dan mudah diajak kerjasama) 

(1) Terbuka untuk bekerjasama dalam tim. 

c) Trust (menjaga kepercayaan yang diberikan) 

(1)   Dapat diandalkan. 

(2) Mengutamakan kepentingan bersama.  

Budaya yang baru ini terdapat pelatihan-pelatihan yang membantu 

para karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, Security 

trntunya harus lebih kompeten terutama sebagai sebagai navigator dalam 

membantu nasabah menyelesaikan beberapa transaksi sederhana sebelum 

menuju ke petugas (Muhammad Maulana sebagai Security pada PT BSI 

KC Banjarmasin A Yani 1, wawancara pribadi,  21 Februari 2022).  

     

B. Analisis Data 

1. Budaya organisasi pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

Mengenai budaya organisasi, sebenarnya AKHLAK yang diterapkan 

di BSI merupakan implementasi lanjutan dari AKHLAK yang ditetapkan di 

kementerian BUMN. Karena BUMN adalah notabene dari BSI, maka secara 

tidak langsung BSI turut mengikuti induk.  

Budaya yang baru ini sebenarnya masih berbanding lurus dengan 

budaya yang dulu diterapkan. Sehingga dengan adanya budaya yang baru ini 
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dapat memperkuat dan melengkapi nilai-nilai sebelumnya. Budaya yang 

baru ini lebih kompleks dimana dalam pengaplikasiannya tentunya sesuai 

dengan budaya organisasi Islam. Selain menjaga hubungan dengan Allah 

SWT, juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Penerapan budaya 

organisasi pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 sangatlah sederhana 

walaupun hanya nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya tetapi hal tersebut 

sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Selain itu,  budaya yang baru ini terdapat satu nilai budaya  yang 

dirasakan dan dialami oleh para karyawan yang sangat dominan dari nilai 

budaya lainnya. Nilai budaya tersebut adalah nilai budaya Kompeten, 

dimana dalam penerapannya  dituntut untuk lebih baik dalam mencapai hasil 

kerja yang maksimal guna mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam 

mencapai hal tersebut maka dilakukan manajemen perubahan yang terdiri 

dari beberapa pelatihan dan session sharing guna meningkatkan kinerja 

terutama dalam bidang pelayanan nasabah. Selain itu, masing-masing 

karyawan juga memiliki target dalam mencapai keuntungan yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan dalam 

perusahaan. Dalam perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang kuat, 

nilai-nilai yang dianut bersama maka akan dipahami secara mendalam, serta 
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akan diperjuangkan oleh para anggota dalam organisasi (Sutrisno, 2010, hal. 

21). 

Budaya organisasi yang dikelola dengan baik sebagai alat 

manajemen maka akan berpengaruh dan juga akan menjadi pendorong bagi 

karyawan untuk berperilaku lebih positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-

nilai dalam budaya itu sebenarnya tidak tampak, akan tetapi keberadaannya 

akan menjadi kekuatan dalam  mendorong perilaku guna menghasilkan 

efektivitas dalam kinerja (Sutrisno, 2010, hal. 21). 

Adapun landasan budaya organisasi Islam, diantaranya: 

a) Tauhid 

Setelah merger PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 dalam 

menerapkan budaya yang telah ditetapkan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya dikarenakan budaya yang baru ini lebih kompleks dalam 

penerapannya. Dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan 

syariah maka aktifitas tersebut bernilai ibadah di sisi Allah SWT 

sebagaimana dalam surat al-Mulk/67:15 yang berbunyi: 

ٖۗ َواِلَْيِه النُُّشْورُ  ْزقِه   ُهَو الَِّذْي َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُْوْلا فَاْمُشْوا فِْي َمنَاِكِبَها َوُكلُْوا ِمْن ِرِّ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah 
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sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan. (Departemen Agama, 1990, hal. 563) 

Pada saat waktu sudah memasuk waktu shalat maka para 

karyawan dihimbau untuk segera melaksanakan shalat secara berjamaah 

di Mushola Kantor. Dan bagi karyawan yang bekerja di bidang 

pelayanan, seperti Customer Service, Teller, dan Security juga dihimbau 

untuk sholat akan tetapi tidak semuanya yang berjamaah dikarenakan 

masih dalam melayani nasabah sehingga harus bergiliran. Selain itu, 

pimpinan juga mengawasi dan menegur apabila ada karyawan yang 

masih bekerja.  

b) Khalifah 

Sebagai pemimpin tentunya harus bertanggung jawab akan 

terhadap manajemen organisasi  dan kelak akan dipertanggungjawabkan 

di akhirat nanti. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah/2:30 yang 

berbunyi: 

ا اَتَْجعَُل فِْيَها َمْن يُّْفِسدُ  ىَِٕكِة ِانِِّْي َجاِعٌل فِى اْْلَْرِض َخِلْيفَةا ٖۗ قَالُْوْٓ
فِْيَها َويَْسِفُك َواِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمل ٰۤ

مَ  ُس لََك ٖۗ قَاَل اِنِِّْيْٓ اَْعلَُم َما َْل تَْعلَُمْونَ الدِِّ َءَۚ َونَْحُن نَُسبُِِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِِّ اٰۤ  

  Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada 

para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” 

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang 

yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 
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berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”. (Departemen Agama, 1990, hal. 6) 

Untuk itu, sebagai pemimpin tentunya selalu memonitor, 

mengecek, dan mengevaluasi baik itu dari data, informasi sampai 

pencapaian kinerja secara berkala. Selain itu, dalam meningkatkan 

kinerja karyawan juga dilaksanakan seperti pelatihan, seminar, tes 

kompetensi, dan role play.  

c) Keadilan 

Dalam hal ini seorang karyawan ketika bekerja harus mentaati 

hukum Islam, bukan karena hawa nafsunya yang ingin mengejar 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Seseorang individu yang bekerja 

harus mensyaratkan adanya sikap tawazun (keberimbangan) antara dua 

kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. 

Keduanya tidak dapat dianalisis secara hirarkis melainkan harus diingat 

sebagai satu kesatuan. Bekerja dapat menjadi haram apabila aktivitas 

yang dihasilkan ternyata hanya akan mendatangkan dampak 

membahayakan orang banyak, mengingat adanya pihak-pihak yang 

dirugikan dari aktivitas kerja tersebut.  Produk-produk atau jasa akbat 

aktivitas dalam kategori ini hanya memberikan dampak ketidak 

seimbangan dan kegoncangan bagi aktivitas ekonomi secara umum. 

Akibatnya, misi rahmatan lil ‘alamiin ekonomi Islam tidak tercapai. 
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Dalam menjalankan praktis bisnis ini harus mematuhi kode etik bankir 

dan prinsip syariah. 

2. Manajemen Perubahan dalam Budaya Organisasi pada PT BSI KC 

Banjarmasin A. Yani 1 

Merger atau penggabungan adalah salah satu penyebab terjadinya 

perubahan organisasi, salah satunya adalah perubahan budaya organisasi. 

Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan, diantaranya: 

a) Awal Perubahan 

Dalam hal ini perubahan budaya organisasi yang terjadi sesudah 

merger termasuk ke dalam tipe perubahan transitional change yang 

mana pada tipe ini terdapat respon pergeseran signifikan terhadap 

kekuatan lingkungan atau perubahan pasar guna mencapai tujuan untuk 

sukses. Dalam transitional change ini diperlukan komunikasi yang baik 

dalam menghadapi perubahan. Selain itu, peran pekerja atau karyawan 

sangat penting dalam mendesign dan implementasi rencana, 

pengawasan dalam implementasi, dan yang tidak kalah penting adalah 

dukungan yang cukup beserta integrasi waktu guna memastikan pekerja 

atau karyawan berkerja dalam keadaan yang baru (Wibowo, 2007, hal. 

347). 

b) Perencanaan Perubahan 
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Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep 

yang tertuang dalam al-Qur’an. Diantara ayat al-Qur’an yang terkait 

dengan fungsi perencanaan adalah: 

Surat al-Hasyr/59:18 yang berbunyi: 

َ وَ  َمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه ْٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا  َ ي  َ ٖۗاِنَّ ّٰللاه ا قَدََّمْت ِلغَد َۚ َواتَّقُوا ّٰللاه تَْعَملُْونَ   َخبِْيٌر ِۢبَماۢ ْلتَْنُظْر نَْفٌس مَّ   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Departemen Agama, 1990, hal. 548).  

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan 

kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode 

sekarang pada saat rencana di buat.  

Dalam perubahan budaya organisasi yang berawal dari nilai 

Amanah dan Jamaah kemudian berubah menjadi AKHLAK (Amanah, 

Kompetensi, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sehingga 

dengan adanya budaya yang baru ini harus dilakukan pelatihan dan 

session sharing antar unit. Adapun pelatihan dan session sharing ini 

dilakukan ini untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

c) Implementasi Perubahan 
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Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman 

dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan 

peringatan dalam bentuk pelaksanaan ini. 

Allah SWT berfiman dalam surah al-Kahfi/18:2 sebagai berikut: 

ِت اَنَّ  ِلح  َر اْلُمْؤِمنِْيَن الَِّذْيَن يَْعَملُْوَن الصه ْن لَّدُْنهُ َويَُبشِِّ ا ِلِّيُْنِذَر بَأْساا َشِدْيداا مِِّ ا َحَسناا  قَيِِّما لَُهْم اَْجرا  

Artinya: "Sebagai bimbingan yang lurus, untuk 

memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan 

memberi berita gembira kepada orangorang yang beriman, yang 

mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik" (Departemen Agama, 1990, hal. 293). 

Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat 

ditemukan pada pribadi agung, Nabi Muhammad SAW ketika ia 

memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai 

model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah al-Qur’an 

yang hidup (the living Qur‟an). Artinya, pada diri Rasulullah SAW 

tercermin semua ajaran Al-Qur’an dalam bentuk nyata. Beliau adalah 

pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua 

larangan-Nya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam 

mengamalkan ajaran Islam yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah 

Saw. 

Melalui tahap perencanaan perubahan, maka PT BSI KC 

Banjarmasin melakukan pelatihan dan session sharing. Pelatihan ini 

terdiri dari: 
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1) On the Job traning 

Pelatihan ini adalah pelatihan intruksi berkaitan dengan 

pekerjaan sehingga para karyawan dilatih di tempat dalam keadaan 

yang riil. Adapun yang menjadi pembimbing dalam pelatihan ini 

adalah supervise dan bimbingan dari karyawan yang sudah terlatih 

dan juga berpengalaman (Maarif, 2014, hal. 81). Pelatihan on the 

job traning ini terdiri: 

(a) Rotasi dan Mutasi 

Rotasi adalah perpindahan atau pertukaran karyawan 

dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya dengan jabatan 

yang masih setara atau sama. Akan tetapi, perpindahan ini 

dilakukan dalam satu unit kerja pada duatu perusahaan (M, 

2006, hal. 258). 

Mutasi adalah pemindahan kegiatan dari pimpinan 

instansi atau perusahaan untuk memindahkan pegawai atau 

karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap 

setingkat dan sederajat. Mutasi dilakukan untuk memindahkan 

karyawan ke tempat yang lebih memerlukan atau membutuhkan 

tambahan karyawan. Mutasi ini biasanya berupa perubahan 

posisi dalam jabatan, tugas, dan tempat kerja. Adapun jabatan 
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yang diemban pun masih setara, akan tetapi berubah dari segi 

tugas yang dikerjakannya (Nitisemito, 1983, hal. 118).  

Adapun jenis rotasi yang diterapkan, diantaranya: 

(1) Rotasi pada posisi yang berbeda dalam kantor yang sama. 

(2) Rotasi dan mutasi pada posisi yang sama namun berbeda 

kantor. 

(3) Rotasi dan mutasi pada posisi yang berbeda dan tempat yang 

berbeda. 

Ketentuan dari rotasi dan mutasi ini dilihat dari banyak 

aspek yang harus dipertimbangkan, seperti lama orang tersebut 

di posisinya, penilaian dari pimpinan cocok atau tidaknya orang 

tersebut menjalani pekerjaannya, prestasi kerja, dan masih 

banyak aspek lainnya tergantung dari pimpinan melihatnya. 

Dari semua bagian atau unit pada PT BSI KC 

Banjarmasin A. Yani 1 baik itu Customer Service, Teller, Sales 

atau pemasaran, Collection atau penagihan, dan bagian umum. 

Semua bisa rotasi ke semua bagian atau unit di atas dengan 

pangkat atau jabatan yang sama. 

Hal ini dilakukan supaya tidak jenuh di unit tersebut, 

bisa menguasai  semua pekerjaan, dan juga  multi skill. Selain 
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itu, rotasi dan mutasi dilakukan agar karyawan dapat beradaptasi 

satu sama lain guna menyesuaikan dengan budaya yang baru. 

2) Off The Job Traning 

Pelatihan ini adalah pelatihan yang berlangsung pada 

waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin 

atau biasa. Pelatihan ini dilaksanakan tidak secara langsung pada 

pekerjaan (Maarif, 2014, hal. 81). 

(a) Role Play 

Role play adalah pelatihan dalam bermain peran 

seperti dalam kondisi yang sebenarnya.  Role play ini 

dilakukan guna meningkatkan pelayanan guna mencapai visi 

dan misi perusahaan. Role play ini dilakukan di luar hari 

kerja, yaitu pada hari Satu dan hari Minggu. Berikut contoh 

dari role play: 

Materi: Manual Produk Tabungan  

Periode: Minggu ke-2 November 2021  

Tabel 4.2 

Role Play 

Kategori Skenario 
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CS Role play November W2 2021- CS. Kasus : Pak 

Rian ingin membuka rekening Haji dan sudah 

memiliki BSI Mobile. Hal yang tepat CS 

lakukan adalah 

Teller Role play November W2 2021 - Teller. Kasus 

: Pak Ardi seorang nasabah BSI melakukan 

setor tunai sebesar 15 juta dan dicabang anda 

terdapat mesin ATM setor tunai (CRM). Hal 

yang tepat Teller lakukan adalah 

Security  Role play November W2 2021 - Security. 

Kasus : Anda mendapati nasabah BSI ingin 

melakukan setoran tunai sejumlah Rp 10 juta 

ke rekening BSI kakaknya, kebetulan ybs 

membawa kartu ATM. Hal yang tepat Security 

lakukan adalah...asumsikan di Cabang Anda 

memiliki mesin CRM 

  Sumber: BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 tahun 2022 

(b) Visual Presentation 

Pelatihan ini menggunakan media seperti, film, video, 

aplikasi pertemuan jarak jauh, dan lain-lain. Karena masa 

pandemi ini yang tidak menentu maka pelatihan-pelatihan 
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dilakukan dengan menggunakan via aplikasi jarak jauh. Salah 

satu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting 

dan Whats App Group. Selanjutnya akan dilakukan session 

sharing dari penyampaian yang disampaikan, baik itu terkait 

dengan budaya baru, produk-produk perbankan yang baru, 

dll. Misalkan unit bisnis, nanti unit bisnis yang akan 

menyampaikan materi-materi ke seluruh karyawan atau 

pegawai. 

d) Evaluasi dan Umpan Balik 

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam 

al-Qur'an surah asy-Syura/42:6 yang berbunyi: 

ُ َحِفْيٌظ َعلَْيِهْمْۖ َوَمآْ اَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكْيل   َء ّٰللاه  َوالَِّذْيَن اتََّخذُْوا ِمْن دُْونِهْٓ  اَْوِليَاٰۤ

Artinya: “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-

pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan 

kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi 

mereka” (Departemen Agama, 1990, hal. 483). 

Evaluasi biasanya dalam budaya kerja dilakukan pada hari Sabtu 

dan hari Minggu dengan tetap melaksanakan pekerjaan walaupun tidak 

penuh seperti hari kerja lainnya. Misalnya dalam penerapan budaya 

yang baru, bisa juga penagihan ke nasabah-nasabah pembiayaan, dan 

lain-lain.  

4. Kinerja Karyawan pada PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 
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Budaya organisasi sangat penting  dalam organisasi karena  

berdampak pada kinerja jangka panjang organisasi. Budaya organisasi juga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan sehinggaa produktivitas juga akan 

meningkat sehingga akan berpengaruh dalam keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Kinerja karyawan setelah merger ini dapat dilihat dari beberapa 

indikator, diantaranya:      

a) Kualitas  

Kualitas kerja yang diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan (Robbins, 2006, hal. 260) 

Perubahan kualitas juga dirasakan setelah merger, banyak 

standar layanan baru yang menjadi fokus penilaian layanan. Kalau dulu 

hanya berfokus pada kemampuan transaksional.  

Sekarang juga dituntut untuk mampu memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik untuk menjelaskan produk perbankan. Kualitas 

transaksi juga meningkat dikarenakan fasilitas BSI Mobile Banking 

yang mumpuni untuk menjalankan transaksi melalui ponsel pribadi 

tanpa harus datang ke Kantor Cabang. 

Selain itu, kualitas Security juga terus ditingkatkan dalam 

pembaharuan layanan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik. 
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BSI mengharuskan Security menjadi navigator dalam perbankan 

sehingga mampu menyelesaikan beberapa transaksi sederhana sebelum 

menuju ke petugas. 

b) Kuantitas 

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan (Robbins, 

2006, hal. 260). 

Kuantitas setelah adanya penggabungan ini tentunya bertambah 

banyak, selain harus mengerjakan pekerjaan yang ada juga harus 

melakukan pekerjaan tambahan. Dalam hal ini, perkerjaan tambahan 

adalah sebagai tenaga sales atau pemasaran yang dilakukan oleh Unit 

Umum, Customer Sevice, Teller, dan Security.  

Selain itu, terdapat tambahan petugas Teller Kriya (magang) 

yang tersedia di beberapa outlet sehingga transaksi dapat terdistribusi 

dengan baik. Selain sisi SDM, transaksi juga menjadi sorotan. Karena 

BSI merupakan gabungan dari 3 bank, maka jenis transaksi semakin 

beragam. Misalnya muncul transaksi pembayaran yg sebelumnya belum 

pernah ada di BNI Syariah seperti bayar tagihan listrik, PDAM, dan 

lainnya. 

c) Ketepatan Waktu 



116 
 

 
 

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari koordinasi koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

lain (Robbins, 2006, hal. 260). 

Sebelum merger karena transaksi sangat padat dan sistem yang 

kurang memadai maka terkadang transaksi memerlukan Service Level 

Agreement (SLA) yang agak lama.  

Sekarang karena BSI mengembangkan Core Banking System 

(CBS) yaitu EXA BSI dan T24, yaitu tampilan antarmuka aplikasi 

sangat sederhana sehingga memudahkan transaksi dan meningkatkan 

kecepatan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.   

d) Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan 

dengan tujuan menaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber 

daya (Robbins, 2006, hal. 260).  

Kalau dulu sebelum merger setiap orang hanya berfokus pada 

tugasnya masing-masing, misalnya Teller hanya berfokus pada urusan 

transaksi perbankan. Setelah merger, semua pegawai BSI adalah sales 

marketing. Bahkan Teller sekalipun diberikan target penjualan produk.  
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BSI memanfaatkan setiap SDM untuk memasarkan produk 

untuk mencapai profit. BSI juga memangkas beberapa pengeluaran 

sehingga bisa menghemat anggaran. 

e) Kemandirian 

Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang 

nantinya akan menjalankan tugas-tugasnya (Robbins, 2006, hal. 260)   

Tidak banyak yang berubah baik sebelum atau sesudah merger. 

Dalam setiap karyawan atau pegawai harus cakap atau cetakan, cepat 

belajar, dan memahami apa yang harus di lakukan. Selain itu, dalam unit 

layanan yang merupakan satu kesatuan, maka setiap pekerjaan 

berhubungan satu sama lain. Bahkan, setiap transaksi masih harus 

dipantau oleh supervisor untuk menghindari potensi kecurangan (fraud) 

atau kesalahan sistem.  

f) Komitmen Kerja 

Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap kantor (Robbins, 2006, hal. 260). 

Komitmen kerja pada awal diterima menjadi pegawai sudah 

tertuang dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Karyawan 

berkomitmen untuk tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan 

perusahaan dan juga menghindari tindak gratifikasi dari nasabah 
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sehingga posisinya netral. Selain itu, menghindari konflik demi 

kepentingan pribadi. Terakhir dan yang paling penting adalah bekerja 

sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Tabel 4.3 

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi  

Bulanan 

PT Bank Syariah Indonesia 

Periode 1 Januari S/D April 2022 

(Dalam Jutaan Rp) 

No. Periode Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan 

1 Januari 304,430 

2 Februari 610,930 

3 Maret 1,305,044 

4 April  1,649,319 

Sumber: PT BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 tahun 2022 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap bulannya laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan semakin meningkat. Dengan demikian, budaya 

yang baru yang sudah diterapkan berpengaruh terhadap keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan. Karena Bank Syariah Indonesia semakin 

meningkatkan efektifitas, sehingga semua karyawan adalah tenaga 

pemasaran yang memiliki target yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
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dalam memperoleh profit sehingga visi dan misi perusahaan akan lebih 

mudah tercapai.  

Dalam pengukuran kinerja karyawan setiap instansi atau perusahaan 

pasti ada alat ukur performance. Pada BSI KC Banjarmasin A. Yani 1 

menggunakan aplikasi performance evaluation, dimana setiap unit ada 

evaluasi setiap minggu, setiap bulan, per triwulan, per enam bulan, per tahun. 

Dengan demikian, akan terlihat mana yang tercapai atau tidak, misalnya 

target 1 orang sales, 10 M yang di tetapkan oleh perusahaan dalam 6 bulan. 

Apabila tidak tercapai maka akan dievaluasi lagi dengan memberikan arahan 

dari atasan bagaimana strategi untuk mencapai target tersebut. Apabila 

pegawai tersebut tidak menunjukan performance yang baik, maka akan di 

rotasi ke unit lain. 

Adapun cara menggunakan alat pengukuran ini lewat aplikasi BSI, 

yang dibuka tiap hari oleh karyawan, misalnya Customer Service, Teller, 

Sales, dan lain-lain. Setiap kali dia dapat nasabah maka akan diinput dalam 

aplikasi yang sudah terintegrasi seluruh Indonesia, jadi kantor pusat dapat 

tarik data setiap hari. 

Lalu, untuk pengukurannya kalau dari unit bisnis seperti Sales, 

Collection atau penagihan di lihat dari angka. Sedangkan unit Support, selain 

Sales dilihat dari kecepatan bekerja  dan tidak ada yang salah input serta 

tanggap. 
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Secara umum ada 2 indikator yang digunakan: 

a) Penjualan atau target. 

b) Pelayanan. 

Pimpinan cabang dapat juga memantau datanya setiap hari, melihat 

kegiatan setiap karyawan setiap hari. Dalam hal evaluasi, biasanya dapat 

dilihat dari kerjaan sehari-harinya, kemudian pada akhir tahun akan ada 

penilaian pegawai. Evaluasi biasanya dilakukan perbulan, sehingga akan 

terlihat kinerja karyawan apakah bekerja dengan baik atau tidak baik. 

Adapun penilaiannya berupa skor dan bobot, dimana skor yang 

digunakan berupa angka 1 sampai dengan angka 5. Angka 1 adalah yang 

terendah dan angka 5 adalah angka tertinggi.  

Ketika ada karyawan yang secara kinerja bagus maka akan 

mendapatkan penghargaan berupa uang,  barang, bahkan umroh. Apabila 

terdapat kinerja karyawan yang menurun dikarenakan ada beberapa 

kesalahan maka akan berakibat pada tertundanya kenaikan pangkat dan gaji. 

Sebelum itu, maka dilakukan coaching oleh pimpinnan untuk diberi 

pengarahan dan motivasi guna membangkitkan semangat untuk bekerja 

lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi karyawan guna mencapai 

kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera. Ajaran Islam menyampaikan 



121 
 

 
 

pesan bahwa kerja dan agama itu sendiri adalah sumber motivasi yang besar 

bagi umat Islam. Seorang muslim tahu bahwa ketika dia sedang bekerja, dia 

sedang dalam ibadah pada Allah SWT dan itu adalah motivator yang kuat 

dalam dirinya sendiri yang membuat dirinya terlepas dari keuntungan 

material apapun. Sumber motivasi tidak terbatas pada standar hidup dan 

pemenuhan diri yang lebih tinggi tetapi itu melingkupi fakta bahwa 

pekerjaannya adalah perbuatan baik secara moral yang pada akhirnya akan 

membantu dia untuk mencapai kesuksesan sejati di dunia dan kesejahteraan 

di akhirat (Hakim, 2016, hal. 198). 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an Surah At-Taubah/9:105. 

 ُ ِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ فَيَُنبِِّئُُكْم بَِما َوقُِل اْعَملُْوا فََسيََرى ّٰللاه ى ع   َعَملَُكْم َوَرُسْولُٗه َواْلُمْؤِمنُْوَنٖۗ َوَستَُردُّْوَن اِل 

 ُكْنتُْم تَْعَملُْوَنَۚ 

Artinya: dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan” (Departemen Agama, 1990, hal. 203). 

 

 

 

 


