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ANALISIS PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

DI BTM AMANAH SYARI’AH BANJARMASIN ABSTRAK Gusti Muamar1, Lamsah2, Hairul3 
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Kalimantan MAB 

Banjarmasin ABSTRAK Peranan manusia dalam suatu organisasi sangat penting. Seiring 

tuntutan teknologi dan Persaingan yang ketat, maka kompetensi Sumber Daya Manusia 

dalam organisasi harus dapat dioptimalkan melalui Pendidikan dan Pelatihan pegawai 

yang berbasis kompetensi.  

 

Hal ini memberikan dampak yang positif ketika sumber daya manusia yang kompeten 

mampu membawa keberhasilan pribadinya pada peningkatan kinerja organisasi. 

Pengembangan manusia dalam organisasi memberikan kualitas dan kemampuan kerja 

yang akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, semakin 

tinggi kualitas Pendidikan dan Pelatihan akan meningkatkan sumber daya manusia 

disuatu perusahaan atau instansi yang terkait.  

 

Kata kunci: Pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia, kualitas kinerja ABSTRAK 

The role of humans in an organization is very important. As technology and competition 

demands are tight, the competence of Human Resources in organizations must be 

optimized through education and training of competency-based employees. This has a 

positive impact when competent human resources are able to bring personal success to 

improving organizational performance.  

 

Human development in organizations provides quality and work capabilities that will 

have an impact on improving organizational performance. Thus, the higher the quality 

of Education and Training will increase human resources in a company or related 

institution.  
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PENDAHULUAN 



 Pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting bagi perusahaan untuk dapat 

bersaing di era globalisasi yang semakin maju.  

 

Dalam menghadapi persaingan, perusahaan harus mampu dan siap menghadapi setiap 

perubahan-perubahan yang ada baik perubahan dari dalam maupun dari luar. Oleh 

karena itu, Pendidikan dari Pelatihan perlu dilaksanakan untuk menunjang terwujudnya 

visi dan misi perusahaan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan 

visi dan misi perusahaan adalah dengan mendapatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang baik.  

 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi 

dimana orang-orang atau karyawan tersebut memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan 

usaha mereka kepada organisasi. Oleh karena itu, manusia merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam suatu organisasi karena manusia memberikan kontribusi 

terbesar dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain.  

 

Untuk mendapatkan tenaga kerja atau karyawan yang cakap, maka bagian SDM dalam 

suatu perusahaan harus mengadakan penarikan tenaga kerja atau karyawan secara 

selektif agar sesuai dengan job description dan job specification. Pimpinan perusahaan 

juga harus dapat membina, mengkoordinasikan dan mengarahkan karyawan sesuai 

dengan tujuan perusahaan.  

 

Pendidikan dan pelatihan karyawan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan karyawan. Pendidikan lebih 

ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang dan Pelatihan 

lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

spesifik.  

 

Alasan dilakukannya Pendidikan dan pelatihan dapat meliputi: karyawan yang direkrut 

belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik, adanya perubahan-perubahan dalam 

lingkungan kerja dan tenaga kerja, untuk meningkatkan produktivitas, dan 

menyesuaikan dengan peraturan (Marihot Tua Efendi, 2002:190). Sebagai langkah awal 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas adalah dengan 

merekrut tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan 

kemudian membekali dan mengasah kemampuan karyawan tersebut sesuai dengan 

standar personalia yang ditetapkan.  

 

Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan terhadap 

karyawan yang bersangkutan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Walaupun 

kegiatan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi kegiatan ini perlu dilakukan dan 



secara tidak langsung kegiatan ini mempunyai manfaat dan dampak besar bagi 

perusahaan maupun karyawan itu sendiri.  

 

Dengari dilaksanakarinya program Pendidikan dan Pelatihan, diharapkan karyawan 

semakin mampu memahami dan melaksanakan fungsinya sebagai organisasi. 

Pendidikan dan pelatihan karyawan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan karyawan. Pendidikan lebih 

ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang dan Pelatihan 

lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

spesifik.  

 

Alasan dilakukannya Pendidikan dan pelatihan dapat meliputi: karyawan yang direkrut 

belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik, adanya perubahan-perubahan dalam 

lingkungan kerja dan tenaga kerja, untuk meningkatkan produktivitas, dan 

menyesuaikan dengan peraturan (Marihot Tua Efendi, 2002:190). METODOLOGI 

PENELITIAN Adapun Teknik pengumpulan data tersebut: Jenis Penelitian (deskriptif, 

komparatif, dan asosiatif) Objek Penelitian Unit Penelitian Jenis dan Sumber Data 

(pengertian data, jenis data, syarat data, dan sumber data) Teknik Pengumpulan Data 

(wawancara,dokumentasi, dan observasi) Teknik Analisa Data Teknik Pengolahan Data 

(verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, 

pengurutan,perhitungan/kalkulasi, ekstraksi data, dan pembentukan pengetahuan) 

PEMBAHASAN Hasil Penelitian Untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara 

maksimal dan terarah perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga ketja (SDM) agar 

perusahaan tetap unggul dalam bersaing.  

 

Untuk menunjang penerapan peningkatan kualitas di BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode Analisis 

Deskriptif dimana metode ini merupakan metode yang menjelaskan secara gambaran 

kegiatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan 

dan pelatihan di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin sndah menjadi agenda rutin 
dilakukan secara berkala oleh perusahaan.  

 

Untuk meningkatkan kualitas SDM, manajemen wajib melakukan pendidikan dan 

pelatihan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik dan menghindari kecurangan 

sebagai cara meningkatkan motivasi kerja, menciptakan budaya kerja yang nyaman 

sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis 

Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Pada BTM Amanah 

Syari’ah Banjarmasin, berdasarkan metode Pendidikan dan Pelatihan dimana terdapat 2 
metode Pendidikan dan Pelatihan yaitu: on the job training dan off the job training.  

 



Metode on the job training merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan 

sambil bekerja. Artinya calon karyawan sudah terlibat bekerja dengan bimbingan 

rekan-rekan atau karyawan lama yang berpengalaman. On the job training dilakukan 

dengan cara memantau dan melaksanakan pekerjaan.  

 

Sedangkan Metode off the job training merupakan metode presentasi dan simulasi 

untuk mengajarkan berbagai sikap konsep atau keterampilan kepada peserta dan 

menerima representasi tiruan (artifical) suatu aspek organisasi dan diminta untuk 

menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Begitupun yang dilakukan 

perusahaan atau perbankan di lndonesia untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu 

dilakukan pendidikan dan pelatihan tersebut, agar karyawan baru dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik, dimana karyawan baru akan dilatih dasar-dasar perbankan yang 

umum.  

 

Dan setelah karyawan tersebut ditempatkan di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin maka 
karyawan mengikuti pelatihan lagi, yaitu pelatihan dasar perbankan syariah dan 

menggunakan metode pelatihan off the job training. Sedangkan untuk karyawan lama 

diadakan pengembangan, dimana karyawan tersebut sudah melalui masa kerja selama 

minimal 1 tahun, dan berpendidikan minimal Sl, pengembangan tersebut menggunakan 

metode on the job training dimana karyawan yang lama akan dibimbing dan di didik 

oleh atasan yang berpengalaman.  

 

Pengembangan tersebut berpusat pada yang ada di Jakarta. Ada beberapa teknik 

pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan untuk semua karyawan yaitu : Ceramah 

Teknik ini digunakakan mentor untuk memberikan bimbingan pengetahuan secara lebih 

luas dan mendalam mengenai BTM Amanah Syari’ah seperti membahas mengenai 
cara-cara bekerja pada lingkungan kerja bank yang sesungguhnya, sesekali menyelipkan 

beberapa pertanyaan untuk mengaktifkan pesertanya dalam berdiskusi dan 

menggunakan alat perlengkapan lainnya sebagai bahan pendukung berjalannya 

kegiatan tersebut.  

 

Tanya Jawab Mentor menanyakan apakah karyawan telah mengetahui fakta-fakta 

tertentu yang sudah diajarkan. Dengan metode ini mentor dapat mengetahui sampai 

mana pemahaman karyawan terhadap pembahasan yang diterangkan. Melalui metode 

tanya jawab tentunya mentor ingin mendapatkan jawaban yang tepat dan jelas.  

 

Diskusi Dalam kegiatan ini peserta diharapkan bisa mengembangkan hubungan antara 

sesama karyawan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan agar dapat memperbaiki 

tingkah lakiinya, mendiskusikan masalah yang terjadi selama menjalankan tugas 

dilapangan, ikut berperan aktif menyampaikan gagasan, ide-ide, pendapat maupun 



permasalahan yang sedang dihadapi sehingga bisa dibahas sama-sama dengan tujuan 

mendapat sebuah solusi untuk pemecahan masalah yang ada sehingga masalah 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik.  

 

Kerja Kelompok Cara ini digunakan untuk memecahkan masalah secara berkelompok 

dimana akan diberikan beberapa contoh kasus yang nanti mungkin terjadi dari dihadapi 

oleh perusahaan dengan tujuan agar karyawan terlatih dalam memecahkan dan 

menyelesaikan suatu masalah tersebut tepat waktu. Pemberian Drill (Latihan) Drill sering 

digunakan untuk pelatihan tenaga operasional dimana metode drill mencakup 

kecakapan motoris seperti, menghafal nama dan bentuk peralatan yang digunakan 

dilapangan nantinya.  

 

Pemecahan Masalah (Problem Solving) Merupakan pelatihan yang mendorong 

karyawan untuk mencari dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam 

lingkungan kerja. Dalam metode ini karyawan dianggap sebagai seseorang yang 

mampu memecahkan masalah dengan akal dan dapat memperluas pemecahan 

masalahnya diluar situasi konkret dengan mengikuti langkah-langkah secara ilmiah 

seperti memahami masalah, mengumpulkan data masalah, mengadakan eksperimen, 

dan lain-lain.  

 

Understudy Dalam understudy, karyawan sebagai peserta pelatihan diberikan latar 

belakang masalah dan pengalaman-pengalaman tentang suatu kejadian, kemudian 

mereka harus menelitinya dan membuat rekomendasi secara tertulis tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas unit kerja. Job Rotasi dari Kemajuan 

Berencana Job rotasi yang melibatkan perpindahan peserta dari suatu pekerjaan ke 

pekerjaan lainya.  

 

Perpindahan ini direncanakan untuk tujuan belajar. Keuntungan dari metode ini adalah 

karyawan memiliki gambaran yang luas mengenai berbagai macam jenis pekerjaan, 

mengembangkan kerja sama antar karyawan, mempermudah penyesuaian diri dengan 

lingkungan tempat bekerja, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan karyawan.  

 

Coaching- Counselling Coaching adalah suatu prosedur yang mengajarkan 

pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada karyawan. Peranan job coach adalah 

memberikan bimbingan kepada karyawan dalam menerima suatu pekerjaan atau tugas 

dari atasannya. Sedangkan Counselling merupakan pemberian bantuan kepada 

karyawan agar dapat menerima diri, memahami diri dan merealisasikan diri, sehingga 

potensinya dapat berkembang secara optimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai.  

 



Pendidikan dan pelatihan karyawan diberlakukan oleh pimpinan untuk semua karyawan, 

baik karyawan baru maupun karyawan lama. Peran Pendidikan dan pelatihan sangatlah 

penting dalam peningkatan kinerja karyawan pada BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin. 
Sebab dari program tersebut saat ini BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin memiliki SDM 
yang mampu bersaing dengan perbankan syariah di bidangnya.  

 

Disamping itu karyawan-karyawan yang dimiliki saat ini mempunyai ketefampilan dan 

sikap sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendidikan dan pelatihan di BTM 

Amanah Syari’ah Banjarmasin salah satunya berupa diklat yang mempunyai manfaat 
karier jangka panjang yang akan membantu karyawan untuk tanggungjawab lebih besar 

di waktu yang akan datang. Hal ini sangat diperlukan karena tidak semua karyawan baru 

secara langsung dapat sesuai dengan kebutuhan.  

 

Mereka harus dilatih agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan efektif. Setelah 

mengikuti program tersebut, kinerja pegawai meningkat ditunjukkan dengan tingkat 

kemampuan para karyawan menjalankan pekerjaannya, walaupun ada sebagian 

karyawan memiliki doubel job pada pekerjaannya, tetapi masih bisa berjalan dengan 

baik, karyawan bisa datang tepat waktu dan dapat menyelesaikan pekerjaan nya dengan 

tepat waktu.  

 

Dengan demikian, dengan adanya program pendidikan dan pelatihan pada perusahaan 

khususnya di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin mengalami peningkatan dalam hal 
kualitas kinerja karyawannya dalam menjalankan pekerjaannnya sehingga lebih efektif 

dan efesien. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peserta yang melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan adalah mereka yang sudah menjadi karyawan BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin dan telah lulus dalam tahap seleksi, baik dalam test seleksi karyawan baru 

maupun test seleksi untuk karyawan lama.  

 

Mentor Atau Tenaga Pengajar Program Pendidikan Dan Pelatihan Peranan tenaga 

pengajar atau instruktur sangat menentukan dalam menunjang kebutuhan 

penyelenggaraan suatu program pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu, sangatlah 

penting memiliki tenaga pengajar atau instruktur. Tenaga pengajar atau instruktur pada 

pelaksanaan program pendidikan dari pelatihan dipilih mereka yarig benar-benar 

mengerti apa yang mereka berikan pada para peserta yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, mereka dituntut tidak hanya tahu secara teori tetapi juga harus dapat 

mengaplikasikan apa yang mereka jelaskan kedalam praktik sehari-hari yang dilakukan 

oleh para karyawan BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin.  

 

Tenaga pengajar disini adalah orang yang bekerja di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin, 
mereka merupakan bagian dari karyawan dan tim pendukung layanan dengan syarat 



harus memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: Merupakan karyawan 

tetap dan tidak terikat dengan perusahaan lain. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun 

bekerja di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin.  

 

Memiliki prestasi kerja yang baik dalam bidangnya dan memiliki sikap serta mental yang 

bagus. Menguasai semua materi pembahasan mengenai BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin dengan baik. Tempat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tempat 

merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk berjalannya suatu 

kegiatan.  

 

Oleh karena itu, BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin menyediakan tempat yang 

memadai, dengan fasilitas yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan serta 

nyaman untuk ditempati. Tempat pelaksanaan kegiatan ini BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin bekerja sama dengan Hotel di Banjarmasin. Evaluasi Hasil Pendidikan dan 

Pelatihan Karyawan BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin Untuk mengetahui efektif dan 
tidaknya suatu pogram pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan, perusahaan 

perlu mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan tersebut.  

 

Dalam melaksanakan suatu program pendidikan dan pelatihan diperlukan biaya yang 

cukup besar, sehingga pada setiap akhir pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan 

perlu diadakan suatu evaluasi keberhasilan terhadap pelaksanaan tersebut agar biaya 

yang dikeluarkan tidak sia-sia. Evaluasi yang dilakukan yang pertama adalah melakukan 

test di setiap pertemuan, baik sebelum maupun sesudah dilakukan kegiatan.  

 

Dengan ini mentor dapat mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua 

adalah melakukan Pengukuran menggunakan survey opini dengan melakukan tes 

wawancara atau memberikan kuisioner kepada karyawan sebagai bentuk evaluasi. 

Metode Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di 

BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin Untuk mengetahui prestasi kerja yang diraih oleh 

seseorang karyawan, maka setiap perusahaan harus melakukan penilaian prestasi kerja.  

 

Penilaian prestasi kerja ini dilakukan secara berkala oleh atasan guna mengetahui 

perilaku dan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan. Dengan adanya penilaian prestasi 

kerja yang baik dapat memotivasi karyawan untuk melakukan tugas yang diberikan 

dengan baik, melakukan perbaikan prestasi serta perencanaan dan pengembangan kafir.  

 

Penilaian karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan 

evaluasi terhadap kinerja, kompentensi, dan pembinaan SDM yang dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang melakukan penilaiam terhadap karyawan yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari penilaian kinerja karyawan adalah untuk 



memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan dan 

pengembangan karyawan berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja di lingkungan BTM 

Amanah Syari’ah Banjarmasin.  

 

Pada umumnya prestasi kerja karyawan banyak dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan. Perbedaan 

inividu sangat mempengamhi prestasi karyawan dalam bekerja, dengan demikian maka 

prestasi kerja seseorang berdasarkan potensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan. 

Dalam hal ini adalah pemberian Insentif atau memberikan penghargaan dalam upaya 

meningkatkan motivasi kerja karyawan pada BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin.  

 

Analisis Kinerja Karyawan Pekerjaan dengan hasil yang tinggi harus dicapai oleh 

karyawan. Ada 5 indikator penilaian yang perlu diperhatikan dalam prestasi kerja 

karyawan di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin antara lain : Kualitas kerja Kriteria 
penilaiannya adalah ketepatan kerja, keterampilan kerja, ketelitian kerja, dan kerapian 

kerja.  

 

Dengan adanya karyawan yang memiliki kecakapan, skill dan kesungguhan dalam 

bekerja maka akan membawa hasil pekerjaan yang baik untuk meningkatkan kinerja 

diperusahaan. Dari hasil seleksi, karyawan yang bekerja di BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin dinyatakan sudah memiliki skill dan kemampuan yang diharapkan oleh 

perusahaan sehingga pekerjaan dan wewenang yang diberikan dapat dijalankan dengan 

baik dan terarah sesuai dengan procedure yang sudah ditetapkan.  

 

Kuantitas kerja Kriteria penilaiannya adalah kecepatan kerja. Karyawan BTM Amanah 

Syari’ah Banjarmasin rata-rata sudah mampu melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaannya dengan tepat waktu sesuai target yang sudah ditentukan. Terbukti dari 

karyawan yang diberikan tugas untuk membuat laporan keuangan nasabah dengan baik 

dan cepat yang harus direkap setiap harinyaa.  

 

Disiplin kerja Kriteria penilaiannya adalah mengikuti instruksi atasan, mematuhi 

peraturan perusahaan, dan ketaatan waktu kehadiran. Disiplin kerja berpengaruh sangat 

penting terhadap kinerja khususnya dilembaga perbankkan. Hal ini menunjukan bahwa 

dengan adanya karyawan yang selalu hadir tepat waktu dalam setiap pekerjaan, 

ketaatan terhadap jam kerja dan mematuhi peraturan kerja, serta menjalankan prosedur 

operasioanl standart (SOP) yang telah ditentukan perusahaan ternyata berkonstribusi 

paling besar dalam meningkatkan kinerja karyawan disuatu perusahaan khusus nya di 

BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin.  

 

Inisiatif Kriteria penilaiannya adalah selalu aktif atau semangat menyelesaikan pekerjaan 



tanpa menunggu perintah atasan artinya tidak pasif atau bekerja atas dorongan dari 

atasan. Karyawan di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin sudah cukup memahami 
pekerjaan sesuai jabatan nya masing-masing sehingga sudah memahami apa saja yang 

harus dikerjakan tanpa banyak diberikan intruksi dari atasan yang bersangkutan.  

 

Kerjasama Kriteria penilaiannya adalah kemampuan bergaul dan menyesuaikan diri serta 

kemampuan untuk memberi bantuan kepada karyawan lain dalam batas 

kewenangannya sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

Dilihat dari 5 indikator diatas, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti 

dimana hasil kerja atau kualitas kerja dari semua karyawan di BTM Amanah Syari’ah 
Banjarmasin yang dicapai karyawan selama ini relatif cukup baik, dikarenakan berkenaan 

dengan adanya ketepatan kerja.  

 

jadi, karyawan BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin mampu melaksanakan pekerjaannya 
tepat waktu sesuai dengn waktu yang sudah ditentukan. PENUTUP Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari uraian penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa: Pendidikan dan Pelatihan surnber daya manusia perlu dilakukan oleh setiap 

perusahaan khususnya di BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin untuk meningkatkan 
kinerja karyawan.  

 

Jika pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan standar 

operasional perusahaan, para karyawan menjalankan prosedur kerja dengan baik dan 

dibekali pengetahuan berupa Pendidikan dan Pelatihan secara terus menerus dengan 

seperti itu maka akan memiliki kualitas karyawan yang berkualitas, terlatih dan 

profesional. Visi dan misi perusahaan akan mudah tercapai apabila memiliki karyawan 

yang bisa diandalkan dan tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai.  

 

Dengan adanya pertumbuhan SDM yang berkualitas untuk meletakkan landasan yang 

kuat serta terus tumbuh secara berkelanjutan melalui Pedidikan dan Pelatihan akan 

menjadi tantangan bagi perusahaan agar BTM Amanah Syari’ah Banjarmasin bisa lebih 
meningkatkan lagi dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya, sebab semakin 

meningkatnya karyawan maka perbankan tersebut harus bisa menjalankan tugasnya 

dengan baik.  

 

Selain itu juga pelatihan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Pelatihan sebagai 

alat untuk memperbaiki kemampuan individu atau kelompok dengan harapan 

memperbaiki performance (penampilan) organisasi. Keterampilan tertentu diajarkan 

agar para karyawan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang diinginkan 

sehnigga mendapatka tenaga SDM yang berkualitas yang lebih unggul dibidangnya 

masing-masing. Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap terhadap pekerjaan, pimpinan 



atau karyawan.  

 

Pelatihan dapat memperbaiki standar keselamatan kerja. Saran Karyawan merupakan 

ujung tombak pendukung keberhasilan perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu 

memberikan ilmu dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan diri setiap 

karyawannya tak terkecuali memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar 

operasional.  
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