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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Empiris 

Hasil penelitian Rahayu Widayanti (2010) dengan Judul Pengaruh 

Hard Skill dan Soft Skill Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. 

Telkom Kandatel Malang) menggunakan uji Validitas dan Reliabilitas, 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara simultan 

baik soft skill (X1) ataupun hard skill (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y). Besarnya pengaruh tersebut menjadi bukti bahwa baik hard 

skill ataupun soft skill sangat dibutuhkan oleh karyawan untuk dapat 

melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Variabel yang dominan justru 

adalah hard skill namun kemampuan soft skill harus tetap diimbangi, 

dikarenakan pada organisasi publik karyawan dihadapkan pada upaya 

melakukan pelayanan yang prima untuk mendukung tujuan organisasi. 

Namun perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah Lembaga tempat 

penelitian di laksanakan, sampel yang merupakan Alumni Program Studi 

Ekonomi Islam dari penelitian juga mempengaruhi hasil penelitian 

kedepannya, pembahasan untuk mengukur SDM di LKS masih sangat 

jarang menggunakan variabel Soft skill dan Hard skill tersebut, profesional 

kinerja karyawan LKS berhubungan langsung dengan pelayanan nasabah 

syariah. Perbedaan mendasarnya penulis akan mengungkap keberadaan 

spiritual Skill yang merupakan bagian dari Soft skill itu sendiri, apalagi 

keberadaan jurusan ekonomi islam sangat erat dengan spiritualitas, 
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sehingga masalah ini sangat layak untuk di munculkan di permukaan 

sebagai bahan penelitian.  

Penelitian Sumargono (2012) Pengembangan Soft Skill dan Hard 

Skill dalam Pembelajaran Kewirausahaan Pengaruhnya Terhadap 

Kemampuan Merancang Prospek Usaha (Studi Kasus Alumni Tahun 2011 

SMK Telkom Darul Ulum Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh pengembangan soft skill dan hard skill 

dalam pembelajaran kewirausahaan terhadap kemampuan merancang 

prospek usaha. Strategi apa, tindakan-tindakan apa saja dan sumber daya 

apa yang diperlukan guna memanfaatkannya, dan mengapa perlu dibentuk 

tim usaha baru tersebut, serta memiliki apa saja yang diperlukan untuk 

melaksanakan rencana prospek usaha baru. Kemampuan ini telah diajarkan 

kepada para lulusan SMK TELKOM darul Ulum Jombang. Penelitian ini 

dijadikan tinjauan pustaka karena berhubungan dengan soft skil dan hard 

skill yang mempengaruhi kemampuan lulusan untuk membuka usaha baru. 

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bagaimana hard skill dan 

soft skill yang dipelajari di program studi EPI FAI UMY dapat diterapkan 

dilingkungan kerja khususnya di LKS tempat lulusan bekerja.  

Penelitian Soraya (2010) dalam skripsi Analisa Pengaruh Locus Of 

Control Terhadap Kinerja dengan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel 

Moderating (studi pada karyawan tetap Bank jateng Semarang), Locus of 

control pengendalian yang merupakan kendali individu atas pekerjaan 

mereka dan kepercayaan mereka terhadap keberhasilan diri, dalam ilmu 
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ekonomi lebih dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) 

dimana merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja 

terbaik, karena selain menangani masalah ketrampilan dan keahlian, 

manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku kondusif 

karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. Salah satu locus of control 

adalah lembaga pendidikan sehingga kemudian penulis menjadikan tulisan 

Soraya sebagai tinjauan pustaka karena ada peran institusi untuk 

mengembangkan kemampuan anggota didik menjadi profesional, juga 

adanya variabel moderating didalam penelitian ini variabel monerating 

adalah lulusan EPI, penelitian penulis akan membahas secara mendalam 

terkait peran institusi menciptakan lulusan yang profesional di Lembaga 

Keuangan Syariah. Pembahasan kinerja didalam penelitian soraya 

membahas terkait etika sedangkan penulis akan membahas kinerja yang 

profesional yang akan dipengaruhi oleh hard skill dan soft skill.  

Penelitian yang dilakukan oleh Syaparuddin (2014) dalam jurnal 

Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah pada Islamic  

School Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menemukan Hasil survei 

internal yang dilakukan oleh IBS STEI Yogyakarta (Tim IBS Yogyakarta, 

2011) menunjukan bahwa aluminya pada tahun 2011, 70% bekerja pada 

bank dan lembaga keuangan, 21% menjadi PNS (PEMDA dan BAZDA), 

6% menjadi tenaga akademik (Perguruan Tinggi), dan 3% menjadi 

wiraswasta. Hasilnya juga menunjukkan bahwa alumninya mereka juga 

memiliki tingkat agresivitas dalam bekerja, kemampuan berkomunikasi, 
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kemampuan bekerja sama, ulet dan tidak putus asa. Peneliti juga 

membahas harus adanya pembekalan mahasiswa IBS harus dibekali 

dengan manajerial skill, yakni hard skill dan soft skill. Penelitian ini 

menggunakan penelitian model kualitatif yang mana mewawancarai 

alumni yang mengawasi alumni lain yang bekerja di Lembaga Keuangan 

Syariah. Perbedaan mendasar dari penelitian ini bahwa soft skill dan hard 

skill baru menjadi harapan untuk pembekalan di objek penelitian, 

sedangkan di program studi EPI FAI UMY sendiri skill telah diberikan 

menjadi mata kuliah yang diharapkan membantu mendukung mahasiswa 

untuk profesi kedepannya.  

Penelitian Karsidi, Rahab, Rasyid Mei Mustofa (2011) dalam jurnal 

Strategi Peningkatan Profesionalisme Praktisi Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor determinate yang mendukung profesionalisme karyawan 

BMT di Kabupaten Banyumas dan mengembangkan beberapa strategi 

untuk meningkatkan profesionlism karyawan BMT. Jenis penelitian adalah 

kualitatif, dalam penelitian ini banyak dibahas bagaimana pengelolaan 

BMT yang profesional sehingga BMT tersebut dapat melakukan kinerja 

yang baik dan menjawab visi-misi BMT. Sedangkan yang ingin penulis 

kaji adalah terkait profesionalitas kinerja karyawan lulusan EPI UMY 

yang bekerja di Lembaga keuangan Syariah, karena dari latar belakang 

pendidikan yang fokus membahas tentang ekonomi Islam seharusnya 
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tingkat profesionalitas karyawan dari lulusan ini lebih baik dari pada 

lulusan yang bukan dari program studi ekonomi Islam.  

Penelitian Faizal Alam Islami (2012) dalam skripsi Analisis 

Pengaruh Hard Skil, Soft Skill dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga 

Penjualan (studi pada tenaga kerja penjualan PT. Bumiputra wilayah 

Semarang). Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah hard skill dan soft 

skill berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan PT. Bumiputera, 

namun yang diukur hanya kinerja. Sedangkan perbedaannya disini yakni 

kinerja profesionalitas dari lulusan perguruan tinggi yang bekerja di LKS. 

Dalam penelitian Faiz ada variabel Motivasi dan juga untuk karyawan 

dengan posisi tenaga penjualan saja, sedangkan dalam penelitian skripsi ini 

subjeknya adalah karyawan LKS dari lulusan EPI FAI UMY. 

Sekarani Yuteva (2010) Menulis dalam skripsi Analisis Pengaruh 

Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Profesi Internal Auditor, 

Komitmen Organisasi, dan Sikap Perubahan Organisasi (Studi Empiris 

Terhadap Internal Auditor Perbankan Syariah  di Kota Semarang dan 

Jakarta). Pembahasannya membicarakan etika Islam terhadap profesi 

internal dalam meng audit data organisasi. Kenapa kemudian ini dijadikan 

tinjauan pustaka karena materi yang disampaikan berhubungan kinerja 

profesional karyawan tapi belum membahas terkait hard skill dan soft skill  

secara terperinci.  

Tria Noviana dan Suradi (2014) dalam jurnal Analisa Pengaruh 

Persepsi Komitmen Profesional, Komitmen Organisasi dan Orientasi 
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Etika terhadap Sensitifitas Etis Auditor (Studi kasus pada Mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Universitas Surakarta). Komitmen profesional 

sangat diperlukan dalam organisasi. Begitu juga dalam organisasi 

perusahaan yang banyak melibatkan badan audit mengendalaikan 

pembukuan keuangan, berperan sangat signifikan. Sehingga materi ini 

berhubungan dengan profesionalitas kinerja karyawan di Lembaga 

keuangan Syariah yang kurang lebih banyak melakukan hal-hal terkait 

keuangan juga.  

Burhanuddin Yusuf (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Human Resources Development Of Sharia Banking: Phenomenological 

Approach, penelitian ini memetakan kondisi dan situasi dari kebijakan dan 

praktik manajemen sumber daya manusia. Kajian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk melihat 

pengembangan atas kualifikasi sumber daya manusia. Penelitian ini 

mengacu pada tiga bank syariah merujuk pada filosofi dan prinsip 

ekonomi syariah sebagaimana yang ditunjukkan oleh visi dan misi bank 

syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan mengacu pada 

visi misi jurusan dan karyawan yang bekerja di lembaga keunagan syariah, 

serta prospek kerja dari karyawan di LKS, yang merupakan lulusan 

program Studi EPI UMY.  

Pengembangan Kualitas SDM pada Bank Syariah dalam Perspektif 

Syariah: Studi Kasus PT. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, penelitian 

ini ditulis oleh Findia Lody Reza dan Husnul Khatimah (2011) yang 
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membahas masalah praktek pengembangan sumber daya manusia di BPRS 

Harta Insan Karimah dan untuk menentukan kesesuaian pengembangan 

sumber daya manusia di BPRS Harta Insan Karimah dengan prinsip-

prinsip manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam dari hasil 

penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan 

sumber daya manusia yang dilakukan di BPRS Harta Insan Karimah 

Bekasi sudah sesuai dengan perspektif Islam. Tentunya hal tersebut 

menjadikan tinjaun ulang bagi penulis untuk melihat apakah dengan latar 

belakang pendidikan EKIS membawa dampak berkembang pesatnya 

pengetahuan karyawan yang bekerja di LKS yakni lulusan itu sendiri. 

Perbedaan mendasar disini tidak dijelaskannya latar belakang pendidikan 

karyawan di BPRS Harta Insan Karimah.  

Dalam jurnal Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009) 

dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi 

Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas Akuntan Publik. Berisi tentang bagaimana mempertahankan 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan, akuntan 

publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Adapun 

kompetensi tersebut adalah profesionalisme, adapun Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 

profesionalisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa profesionalisme, 

pengetahuan dalam  mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas 
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akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Perbedaan 

yang mendasar antar penelitian ini yakni bahwa penelitian yang akan 

dilakukan penulis untuk mengetahui apakah lulusan program studi EPI 

memiliki kualifikasi profesional dengan bakground pendidikan dalam hal 

pengembangan LKS. Sedangkan penelitian dari Arleen Herawaty dan 

Yulius Kurnia Susanto ingin melihat pengaruh profesional dalam 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntan.  

Penelitian dalam skripsi Hermawati Marpaung (2013) yang 

berjudul Pengaruh Soft skill dan Hard skill terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada Koperasi CU Pardomuan Kecamatan Pakkat. Dari hasil 

penelitian pada Koperasi CU Pardomuan Kecamatan Pakkat, variabel soft 

skill dan hard skill secara bersama-sama mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan Koperasi CU Pardomuan Kecamatan Pakkat, hal ini dapat 

dilihat dari hasil perhitungan uji-F dimana Sig peneltitan yang diperoleh 

dari hasil perhitungan sebesar 0,000. Namun perbedaan mendasar dari 

penelitian ini adalah bahwa tidak ada variabel Profesional dan objek 

penelitinnya merupakan karyawan Koperasi walaupun sama-sama lembaga 

keuangan Lembaga Keuangan Islam lebih unik jika diteliti profesionalitas 

kerja karyawannya sehingga penulis merasa penelitian ini berbeda dan 

akan menemukan hasil yang juga mungkin berbeda.  
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B. Kerangka Teoritik 

1. Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan 

yang menerapkan nilai- nilai Islam dalam setiap aktivitas 

kelembagaan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiria atas Bank 

Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Pasar 

Uang Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga 

ZISWAF, Pengadaian Syariah, BPRS syariah, BMT (Sometra, 2010). 

Karyawan yang bekerja di Lembaga Ini harus memiliki hard skill dan 

soft skill yang seimbang untuk memberikan dampak perkembangan 

bagi operasional lembaga tersebut, karena lembaga ini juga masih 

terbilang baru berkembang di Indonesia.  

Menurut Syafii Antonio dalam Nilam Sari (2014: 138) 

profesional yang dibutuhkan dalam industri keuangan syariah agak 

unik dibandingkan dengan industri konvensional. Para profesional di 

industri keuangan syariah dituntut memiliki kompetensi keilmuan dan 

skill yang “mensenyawakan” ilmu syariah dan keuangan. Prinsip 

syariah harus “larut” dalam aspek operasional Lembaga Keuangan 

Syariah, termasuk dalam mendesain produk-produk dan struktur 

keuangan syariah, akad keuangan dan pelaksanaanya, manajemen 

likuiditas dan neraca, serta manajemen resiko (Antonio, 2007: 11-14).  
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2. Kinerja Profesionalitas  

Kinerja berhubungan langsung dengan profesionalitas kerja 

karyawan sehingga pembahasan kinerja lebih banyak diungkap karena 

teori profesional masih jarang ada. Profesional adalah tingkat 

penguasaan dan pelaksanaan terhadap knowledge, skill, dan character. 

Seorang yang profesional akan mempunyai tingkat tertentu pada 

ketiga bidang tersebut (Bernardi, 1994:68 dalam soraya 2010). 

Menurut Agustianti (2011) dalam Nilam Sari (2014: 140), 

kualifikasi dan standar SDM Ekonomi syariah adalah:  

a. Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi fikih muamalah/ 

ekonomi syariah (Soft skill). 

b. Memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah (soft skill). 

c. Memahami konsep dan aplikasi transaksi- transaksi (akad) dalam 

muammalah ekonomi syariah (hard skill). 

d. Mengenal dan memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi/ 

keuangan/ perbankan/ bisnis syariah (hard skill). 

e. Mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi 

lembaga- lembaga terkait; regulator, pengawas, lembaga hukum, 

konsultan dalam industri ekonomi/ keuangan/ perbankan/ bisnis 

syariah (hard skill). 

f. Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh 

muamalah) maupun hukum positif yang berlaku (hard skill). 
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g. Menguasai bahasa sumber ilmu yaitu Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris (Hard skill).  

3. Sumber Daya Manusia Profesional (Vethzal et, al, 2014: 288- 289) 

Menjadikan  Profesional Sebagai Budaya, profesional berasal 

dari akar kata “professional”, yang jika ditilik dalam kamus webster 

dijelaskan sebagai: “learned vocation”, atau “Vocation that requirest 

learning rather than work with the hand”, atau „One who engages in a 

learned vocatioral‟. Dari berbagai literatur, diperoleh gambaran 

mengenai beberapa karakteristik dari “sikap profesional”. 

a. Didalam pemecahan masalah seseorang yang profesional 

melakukan pendekatan secara ilmiah. 

b. Karena seseorang yang profesional berfikir ilmiah maka banyak 

memanfaatkan hasil pembelajaran dari pada keterampilan tangan, 

ada teori ilmiah yang melatar belakanginya.  

c. Dengan demikian “sikap profesional” memecahkan masalah secara 

terstruktur sesuai dengan teori yang benar dan merupakan hasil 

pembelajaran. 

4. Cara-cara menuju Profesionalisme 

Terbangunya budaya profesionalisme, tentu pertama- tama 

melalui “proses edukasi”. Dalam proses edukasi ini, ada beberapa 

unsur (sub- sistem edukasi) yang perlu mendapat perhatian berikut:  

a. Pemahaman, 

b. Pendekatan sistem dalam proses pemahaman, 
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c. Diterjemahkan dalam nilai- nilai aplikatif dibidang kehidupan 

sosial, 

d. Pengembangan “etika profesionalisme”, 

e. Enforcement melalui penerapan sanksi oleh “Assosiasi profesi”, 

suatu institusi yang menegakan “standard performance” bagi 

kualitas pelayanan/ kinerja yang ditampilkan oleh para profesional 

tersebut. 

f. Dukungan oleh policy pemerintah dalam sistem pendidikan yang 

akan dikembangkan untuk mempersiapkan SDM indonesia 

menghadapi persaingan global. 

g. Keteladanan “rule of conduct”. tanpa keteladanan yang jujur, 

hanya akan melahirkan sinisme. 

5. Profesionalitas Kinerja Lulusan 

Profesional berasal dari akar kata “professional”, yang jika 

ditilik dalam kamus webster dijelaskan sebagai: “learned vocation”, 

atau “Vocation that requirest learning rather than work with the 

hand”, atau „One who engages in a learned vocatioral” (Vethzal, 

Mansyur, Thoby, Will, 2014: 289). Pengertian profesional adalah 

tingkat penguasaan dan pelaksanaan terhadapa knowledge, skill, 

character. Seseorang yang profesional akan mempunyai tingkat 

tertentu pada ketiga bidang tersebut (Benardi, 1994: 68 dalam Aris 

Kristin. P, 2010: 3). 
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Sedangkan istilah kinerja atau perfomance, merupakan tolak 

ukur karyawan dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan 

pada karyawan, sehingga upaya untuk mengadakan penilaian terhadap 

kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. Menurut Byars 

(1984) dalam Soraya (2010), kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha 

seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu. Jadi prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan 

antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Persepsi tugas 

merupakan petunjuk dimana individu percaya bahwa mereka dapat 

mewujudkan usaha-usaha mereka dalam pekerjaan. Menurut Dessler 

(1992) dalam Soraya (2010), kinerja merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar 

yang ditetapkan. Dengan demikian kinerja menfokuskan pada hasil 

kerjanya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, 

maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia di dalam 

suatu organisasi yang memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan untuk mencapi hasil yang diinginkan. Simamora (1997) 

menyatakan bahwa kinerja (performance) sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan motivasi.  

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut 

prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok 

individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 
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mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui 

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini 

berupa tujuan-tujuan atau target- target tertentu yang hendak dicapai. 

Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak 

mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mohamad 

Mahsun, 2006: 25).  

Menganalisis prestasi kinerja lulusan merupakan hasil dari 

pendidikan yang mengeluarkan alumninya untuk bekerja dalam 

lembaga profesional yang memiliki dampak baik bagi oprasional 

lembaga tempat bekerja. Dan membawa nama baik lembaga 

pendidikan yang mencetak SDM tersebut. Hasil penelitian (Satyarini, 

2013) menunjukkan kemampuan umum, kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian dan kompetensi sosial, dan kinerja alumni 

IKIP Veteran Semarang dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran rata-rata pada kategori “cukup tinggi”, kemampuan 

umum yang paling rendah dimiliki oleh alumni adalah kemampuan 

Bahasa Inggris dan penggunaan teknologi informasi. Dalam point 

kesimpulan juga Kinerja alumni dalam melaksanakan tugas pokok 

guru, yang meliputi : perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran rata-

rata dalam kategori “baik”.  
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Profesionalisme dalam Perspektif Islam memiliki tolak ukur 

yakni antara lain: 1) Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan 

kesadaran dan pengetahuan yang memadai. 2) Pekerjaan harus 

dilakukan berdasarkan keahlian. Seperti sabda Nabi : Apabila suatu 

urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

saatkehancuran. (Hadist Bukhari). 3) berorientasi kepada mutu dan 

hasil yang baik. 4) Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, 

Rasulullah, dan masyarakatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggunga jawab. 5) Pekerjaan dilakukan dengan 

semangat dan etos kerja yang tinggi. 6) memberikan upah dan reward 

bagi yang membantu dan terlibat dalam pekerjaan.  

Profesional juga harus Functional Competency (Pandayin: 

2012) Kemampuan SDM yang berkaitan dengan background dan 

keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, 

administrasi keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah. SDM 

Perbankan Syariah juga perlu untuk: 1) Memahami nilai-nilai moral 

dalam aplikasi fikih muamalah/ekonomi syariah, 2) Memahami 

konsep dan tujuan ekonomi Syariah, 3) Memahami konsep dan 

aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah ekonomi syariah, 

4) Mengenal & memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi/ 

keuangan/perbankan/bisnis syariah, 5) Mengetahui & memahami 

mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga terkait; – regulator, 

pengawas, lembaga hukum, konsultan dalam industri 
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ekonomi/keuangan/perbankan/ bisnis syariah, 6) Mengetahui & 

memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh mumalah) maupun 

hukum positif yang berlaku, 7) Menguasai bahasa sumber ilmu, yaitu 

Arabic dan English.  

6. Hard skill 

Hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan tehnis yang 

dimiliki seseorang. Menurut jurnal Analisis Pengaruh Hard Skil, Soft 

Skill dan motivasi terhadap kinerja tenaga penjualan (studi pada 

tenaga kerja penjualan PT. Bumiputra wilayah Semarang) Liu dan 

Leach, 2001 dalam Faizal Alamislami (2012: 11). Kemudian penulis 

menduplikasi rumusan hard skill untuk karyawan di LKS, antara lain: 

1. Pengetahuan mengenai produk LKS. 

2. Pengetahuan mengenai keistimewaan produk LKS. 

3. Pengetahuan praktik tehnis dan prosedur dilapangan. 

4. Pengetahuan tentang konsumen atau nasabah LKS. 

Sehingga apabila lulusan atau karyawan telah menguasai hal 

diatas maka salah satu aspek profesionalitas kerja telah terpenuhi 

kemudian dilengkapi dengan kemampuan lain yang menunjang 

kinerja profesional lainnya yakni soft skill.  

Kemampuan Hard skill ini lebih pada kemampuan tehnis 

penelitian Rahayu (2010) mengungkap bahwa Hard skill merupakan 

kemampuan 1) Kecerdasan angka 2) Pemahaman verbal 3) Kecepatan 

persepsi 4) Penalaran induktif 5) Penalaran deduktif  6) Visualisasi 
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spasial 7) Daya ingat. Hard skill adalah Both non-cognitive(or “soft”) 

and cognitive(or “hard”) skills are important components of human 

capital(Simon, 2005) (Kedua keterampilan baik non cognitive(atau 

soft) dan cognitive(atau hard) adalah komponen penting dari modal 

manusia) 

Hard skill, seperti tingginya nilai indeks prestasi (IP), 

penguasaan teori serta terampil dalam mengoperasikan peralatan 

laboratorium dan perangkat berteknologi tinggi 

(www.kompasiana.com). Pengertian Hard Competence sebagai 

berikut : The hard competence referring to job-specific abilities, and 

relevance will be about specific knowledge relating to “up to date” 

systems. Dari pengertian antara sofkill dan hardskill dapat kita 

menyimpulkan : Setiap profesi profesi di tuntut untuk memiliki hard 

skill yang khusus, tetapi sofkill bisa merupakan kemampuan yang 

harus di miliki setiap profesi. 

Spencer & Spencer (1993) dalam Lena & Lina (2009) dalam 

Serlin S.I. Doko (2014: 340) mendefinisikan kompetensi intelektual 

sebagai karakter, sikap dan perilaku, atau kemampuan individual yang 

relatif stabil ketika menghadapi situasi kerja, yang terbentuk dari 

sinergi watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas 

pengetahuan kontekstual. Kompetensi kerja diklasifikasikan dalam 

tipe kompetensi teknikal dan kompetensi perilaku. Kompetensi 

teknikal merupakan tipe kompetensi yang diekspresikan dalam 
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ketrampilan kerja yang lebih dikenal dengan hard competence atau 

hard skill yang dapat dilihat dari kemampuan karyawan dalam 

memahami detail pekerjaannya. 

7. Soft skill 

Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan 

orang lain (Interpersonal skill) dan keterampilan dalam mengatur 

dirinya sendiri (Intrapersonal skill) yang mampu mengembangkan 

unjuk kerja secara maksimal. Konsep tentang soft skill sebenarnya 

merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal 

dengan istilah kecerdasan emosional (emotional intelliggence).  

Sedangkan Menurut Elfindri et,.al (2011: 67), soft skills 

didefinisikan sebagai berikut: Soft skills merupakan keterampilan dan 

kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau 

bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Dengan mempunyai soft 

skills membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah 

masyarakat. Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan 

emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, 

memiliki etika dan moral, santun dan keterampilan spiritual.  

Secara garis besar soft skill bisa digolongkan kedalam dua 

kategori. Interpersonal skill mencakup: self awareness, self confident, 

self assessment, trait & preference, emotional awarennes) dan self 

skill. Sedangkan interpersonal skill mencakup socila awareness, 

political awareness, developing others, leveraging diversity, service 
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orientation dan social skill. Berikut ini soft skill yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja antara lain: 1) Kemampuan berkomunikasi, 2) 

Kemampuan bernegosiasi, 3) Kemampuan beradaptasi, 4) Kejujuran, 

5) Tanggung jawab, 6) Tenacity (keuletan/ kegigihan). 

Kemampuan soft skill sangat berpengaruh besar dalam 

menghasilkan kinerja karyawan yang profesional hal tersebut karena 

berhubungan dengan jiwa sosial yang dimiliki oleh individu dalam 

berkomunikasi dengan orang lain sehingga menentukan keberhasilan 

menjadi karyawan yang profesional, apalagi karyawan di LKS 

dituntut dapat melayani customer/ nasabah dengan baik, pengetahuan 

terkait soft skill  didapatkan karena adanya latihan terus menerus yang 

didapat dari lingkungan.  

Tolak ukur untuk mengetahui keberadaan soft skill ini adalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh negara-negara Inggris, 

Amerika dan Kanada, ada 23 atribut soft skills yang dominan di 

lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurut berdasarkan prioritas 

kepentingan di dunia kerja, yaitu: 1) Inisiatif 2) Etika/integritas 3) 

Berfikir kritis  4) Kemauan belajar 5) Komitmen 6) Motivasi 7) 

Bersemangat 8) Dapat diandalkan 9) Komunikasi lisan 10) Kreatif 11) 

Kemampuan analitis 12) Dapat mengatasi stres 13) Manajemen diri 

14) Menyelesaikan persoalan 15) Dapat meringkas 16) Berkoperasi 

17) Fleksibel 18) Kerja dalam tim 19) Mandiri 20) Mendengarkan 21) 

Tangguh 22) Berargumentasi logis 23) Manajemen waktu. 
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8. Program Studi EPI UMY  

Supply Sumber Daya Manusia (SDM) Syariah Sesuai dengan 

buku HRD Syariah Teori dan Implementasi yang ditulis oleh Abu 

Fahmi, et, al (2014: 110) bahwa Supply SDM Syariah terwakilih oleh 

keberadaan berbagai sekolah tinggi dan perguruan tinggi baik negri 

maupun swasta yang mana perguruan tersebut mengkhususkan diri 

dibidang studi ekonomi syariah. Beberapa contoh berikut merupakan 

lembaga- lembaga pendidikan yang menghasilkan alumni yang 

memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah; STEI TAZKIA 

Bogor, STEI SEBI Depok, STEI Hamfara, STEI Yogyakarta, STIS 

SBI Surabaya, UIN Jakarta, IPB, UI, MABI Bogor.  

Begitupun dengan Program Studi Muamalat Konsentrasi 

Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI) yang menghasilkan alumni  

dengan backgroand ekonomi syariah. EPI yang didirikan tahun 1998 

telah mendapat akreditasi A, tujuan pendidikannya di EPI adalah 

untuk melahirkan sarjana yang menguasai hukum Islam dari Alquran 

dan Al Hadist. Serta memiliki kemampuan praktis di bidang 

perbankan syariah. Karena itu, lulusan EPI UMY ini ditargetkan 

memiliki empat kompetensi. Yaitu, sebagai praktisi perbankan 

syariah, dewan pengawas syariah, konsultan di lembaga keuangan 

syariah, serta peneliti di bi dang ekonomi dan perbankan syariah. 

Keunikan Prodi EPI FAI UMY dengan program sejenis di 

universitas lain, adalah pada sisi keseimbangan. Yaitu keseimbangan 
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antara sisi syariah dan kemampuan praktis di bidang manajemen 

perbankan. Kemampuan ini sudah ditunjukkan mahasiswa EPI yang 

magang maupun berkarir di perbankan syariah. Ketika magang 

mahasiswa EPI bisa memberikan masukan kepada pihak manajer 

perbankan syariah untuk meluruskan substansi yang belum syariah. 

Kemampuan praktis untuk bisa menelorkan lulusan yang menguasai 

teori dan praktek perbankan syariah, maka kekuatannya terletak pada 

kurikulum yang diterapkan. 

Amir Nuruddin mengatakan bahwa bahwa keberadaan SDM di 

suatu lembaga memang sangat menentukan kinerja, produktivitas, dan 

keberhasilan suatu institusi. “Bagi perbankan syariah sebagai institusi 

bisnis yang berbasis nilai dan prinsip syariah, kualifikasi dan kualitas 

SDM jelas lebih menuntut adanya keterpaduan antara knowladge, 

skiil, dan ability dengan komitmen moral dan integritas pribadi (Fahmi 

et, al,. 2014; 124). Adanya kurikulum dan pelatihan di perbankan 

lulusan EPI mempunyai lima kemampuan. Pertama, mampu 

mengawasi kualitas kesyariahan bank syariah. Kedua, mampu 

memanage keuangan perbankan syariah. Ketiga, mampu memasarkan 

produk-produk bank syariah. Keempat, mampu menganalisis 

kelayakan aplikasi pembiayaan. Kelima, mampu mengoperasionalkan 

komputer perbankan. Kurikulum FAI UMY, termasuk di dalamnya 

EPI, disusun berdasarkan pada penerapan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Elemen kompetensi meliputi mata kuliah 
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pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian 

berkarya, perilaku berkarya dan berkehidupan bermasyarakat 

(http://fai.umy.ac.id/akademi/prodi-ep/).  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

     

 

 

 

 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill terhadap Profesionalitas 

Kinerja lulusan 

Pengaruh hard skill terhadap Profesionalitas kinerja terbukti 

dari penelitian yang dilakukan oleh Hermawati Marpaung (2013) 

menghasilkan bahwa uji validitas dan reliabilitas kuesioner  disetiap 

butir pertanyaan dinyatakan valid dan reliable, dengan α=0,951 untuk 

variabel soft skill, α=859 untuk variabel hard skill, dan α=932 untuk 

variabel prestasi kerja. Setelah data angket dianalisis menggunakan 

metode analisis regresi berganda dengan y = a+ + . Maka dari hasil 

penelitian di dapatkan regresi linear berganda dengan y = 8,039 + 

0,679 + 0,144. Adapun nilai R Square sebesar 0,756 artinya variabel 

soft skill dan hard skill memberikan kontribusi sebesar 0,756 terhadap 

prestasi kerja karyawan. Hasil analisis pada karyawan koperasi CU 

EPI (M) 

PROFESIONALITAS KINERJA 

LULUSAN (Y1) 
 

HARD SKILL (X1) 

SOFT SKILL (X2) 

http://fai.umy.ac.id/akademi/prodi-ep/
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Pardomuan Kecamatan Pakkat menunjukkan bahwa secara parsial 

atau terpisah ,variabel soft skill berpengaruh positif dan signifikan 

dengan ( =8,785> =1,70), sedangkan hard skill juga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi kerja dengan (=2,126≥ 

1,70).Dalam penelitian ini ,variabel yang paling dominan 

mempengaruhi prestasi kerja adalah variabel soft skill.  

Namun penelitian yang akan penulis lakukan menjadikan 

variabel Profesional sebagai variabel yang harus dicari apakah 

berpengaruh sangat signifikan karena adanya hard skill dan soft skill. 

Hipotesis sementara pada penelitian sebelumnya hard skill dan soft 

skill sangat berpengaruh pada variabel prestasi kerja karyawan. 

Profesionalisme yang dimiliki karyawan termasuk karyawan LKS 

apabila profesionalisme dimiliki maka secara langsung membuktikan 

bahwa dia memiliki prestasi kerja yang baik, karena prestasi kerja 

yang baik diakibatkan oleh sikap profesional yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut.  

Hard skill (X1) dan soft skill (X2) secara bersama berpengaruh 

secara nyata terhadap kinerja karyawan. Walaupun hanya dua variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi tingkat pengaruh 

yang ditunjukkan adalah 47,8%. Hal ini didapat dari penelitian 

Rahayu Widayanti (201: 81). Logika berfikir. Sehingga penulis 

merasa bahwa hipotesis yang menyatakan pengaruh hard skill dan soft 

skill sangat positif dan reliabel terhadap profesionalitas kinerja. 
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H1: Hard skill dan Soft Skill secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap profesionalitas kinerja lulusan 

2. Pengaruh hard skill dan soft Skill terhadap Profesionalitas 

Kinerja Lulusan dengan Moderasi Lulusan EPI UMY. 

Sumargono dalam penelitiannya mengenai  Pengembangan 

Soft Skill dan Hard Skill dalam Pembelajaran Kewirausahaan 

Pengaruhnya terhadap terhadap Kemampuan Merancang Prospek 

Usaha (studi kasus alumni tahun 2011 SMK Telkom Darul Ulum 

Jombang). Hasil penelitian didapat F hitung (7.486) > F tabel (1.39) 

dengan taraf segnifikansi 5%, yang berarti ada pengaruh positif antara 

pengembangan soft skill dan hard skill dalam pembelajaran 

kewirausahaan terhadap kemampuan merancang prospek usaha. 

Berdasarkan hasil uji t terbukti bahwa variabel (X2) hard skill 

memiliki pengaruh dominan terhadap variabel (Y) kemampuan 

merancang prospek usaha, dengan kontribusi sebesar 0,266 atau 26.6 

%. Sedangkan variabel (X1) soft skill memiliki pengaruh terhadap 

variabel (Y) kemampuan merancang prospek usaha sebesar 0,192 

dengan kontribusi 19,2%. Logika berfikir: Soft skill dan Hard skill 

berpengaruh terhadap profesionalitas kinerja lulusan di LKS karena 

mengacu kepada penelitian diatas bahwa hasil dari pendidikan 

kewirausahaan atau dalam penelitian ini pendidikan keilmuan dan 

praktek ekonomi perbankan Islam dapat di terapkan ditempat bekerja 

sehingga berpengaruh positif terhadap profesionalitas lulusan. Adapun 
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penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki hipotesi sebagai 

berikut; 

H2: Hard skill dan soft skill secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap profesionalitas kinerja yang dimoderasi oleh 

lulusan EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


