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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian (Deskripsi dan Analisis Data Responden) 

1. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Perkembangan lembaga keuangan Islam juga mengakibakan 

berkembangnya lembaga pendidikan dengan fasilitas program studi 

yang membahas tentang Keuangan dan Ekonomi Islam 

(https://acsesfeunair.wordpress.com 22/11/2015, 13:50). Salah satunya 

yakni program studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Program Studi EPI yang 

didirikan tahun 1998 telah mendapat akreditasi A. Adapun tujuan 

pendidikan program studi di EPI adalah untuk melahirkan sarjana 

yang menguasai hukum Islam dari Alquran dan Al Hadist. Serta 

memiliki kemampuan praktis di bidang ekonomi, keuangan dan 

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 bidang ekonomi dan perbankan syariah 

(website resmi EPI). 

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 
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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 dan beberapa 

Universitas Islam dan sekolah Tinggi Islam. 

Keunikan Prodi EPI FAI UMY dengan program sejenis di 

universitas lain, adalah pada sisi keseimbangan. Yaitu keseimbangan 

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

et, al,. 2014; 124). 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 pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, 

keahlian berkarya, perilaku berkarya dan berkehidupan bermasyarakat 

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

Penelitian yang penulis lakukan juga mewawancarai beberapa 

rekan kerja dan atasan lulusan  EPI yang bekerja di Lembaga 

keuangan syariah menanyakan terakait profesionalitas kinerja Lulusan 

EPI di Lembaga tersebut. Adapun hasil wawancara mengungkapkan 

bahwa pemahaman lulusan EPI terhadap produk-produk syariah 

sangat baik dan bisa diandalkan serta memiliki komunikasi dan 

penampilan yang baik dalam bekerja. Walaupun tetap ada pelatihan 

prakerja (training) namun mahasiswa lulusan EPI dianggap cepat 

beradaptasi dengan baik dilingkungan kerja.  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualifikasi SDM syariah 

yang profesional lahir dari lembaga formal pendidikan, namun 

http://fai.umy.ac.id/akademi/prodi-ep/
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Lembaga tempat bekerja mendukung secara penuh untuk membuat 

budaya kerja yang profesional dan mengajarkan manajemen kerja 

yang profesional. Sehingga hasil wawancara juga menunjukkan 

tingkat profesionalitas kinerja karyawa LKS yang merupakan lulusan 

program studi EPI apalagi terkait dengan komunikasi lisan mahasiswa 

EPI memiliki keterampilan dalam komunikasi eelings, lisannya. 

Longman mendefinisikan komunikasi sebagai to make opinions, 

feeling information , known or understood by other, hal ini sangat 

penting mengingat bahwa didalam dunia pekerjaan agar tercipta 

komunikasi yang efektif dalam bekerja sehingga ketercapaian 

tuntunan pekerjaan dengan maksimal (Ikatan Bank, 2014: 71).  

Hasil wawancara dari Kepala Jurusan Program studi Ekonomi 

Perbankan Islam (EPI) bapak Syarif As’ad mengatakan bahwa adanya 

pengembangan hard skill dimulai sejak tahun 2008 kurikulum baru 

yakni dimasukkannya praktikum perbankan dalam mata kuliah wajib 

program studi EPI. Namun ada beberapa matakuliah yang juga saat 

sekarang sudah ditiadakan seperti aplikasi akuntansi mayob/ akuntansi 

terapan. Pihak jurusan terus mengupgrade mahasiswa dan lulusan 

untuk semakin meningkatkan keahlian dari segi hard skill dan soft 

skill dengan mengupdate kurikulum terbaru dan sesuai untuk 

menyokong pengetahuan, keahlian dan kemampuan lulusan dari 

program studi ini, sehingga menjadikan program studi EPI ini menjadi 
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supplyer penghasil SDM yang berkualitas profesional di Lembaga 

Keuangan Syariah. 

2. Status Lulusan EPI FAI UMY Sebagai Subjek Penelitian 

Sejak tahun 1998 awal pendirian program studi Ekonomi 

Perbankan Islam Konsentrasi muammalah program studi ini telah 

meluluskan 447 orang lulusan di tahun 2015 yang mana angkatan 

wisuda pertama tahun 2002 berjumlah 2 orang mahasiswa, tahun 2003 

7 orang mahasiswa, 2004 berjumlah 13 orang mahasiswa, tahun 2005 

ada 17 mahasiswa, tahun 2006 meluluskan 24 mahasiswa, hingga 

tahun 2015 wisuda terbanyak di program studi ini berjumlah 90 orang 

(Tata Usaha Fakultas Agama Islam November 2015). 

Lulusan yang menjadi subjek penelitian ada 33 orang lulusan 

yang sudah tersebar didaerah-daerah yang ada di Indonesia. Adapun 

ke 33 orang lulusan EPI FAI UMY yang membantu dalam pengisian 

kuisioner dan wawancara yang peneliti lakukan dengan menyebar 

kuisioner melalui media sosial ataupun langsung menelpon responden 

yang bekerja di Lembaga Keuangan Syariah baik di Bank Umum 

Syariah, BMT, BPRS dan BTM Muhammadiyah. 

Status lulusan EPI menjadi variabel moderasi pada penelitian 

ini karena peneliti merasakan langsung dan menganalisa informasi 

terkait mata kuliah yang di berikan, berhubungan dengan 

pengembangan soft skill (keilmuan agama, aqida-ahlak, etika profesi 

dsb) serta adanya praktikum lembaga keuangan yang menjadi mata 



54 
 

kuliah wajib yang ditempuh seluruh mahasiswa sebelum 

menjelesaikan perkuliahan di Program studi ini.  

Adapun klasifikasi responden berdasarkan Jenis Kelamin, 

Umur, Tahun Lulus, Lama Bekerja di LKS, dan status kepegawaian di 

LKS di paparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1  

Jenis Kelamin Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase 

Laki-laki 27 Orang  81,5% 

Perempuan 6 Orang  18,5% 

Total 33 Orang 100% 

 

Tabel 4.2  

Umur Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase 

≤ 25 tahun 21 Orang 63,64% 

26 – 35 tahun 11 Orang 33,33% 

36 – 40 tahun 1 Orang 3,03% 

Total 33 Orang 100% 

Tabel 4.3  

Tahun Lulus Responden 

Keterangan  Jumlah  Persentase 

2005 1 Orang 3,1% 

2006 1 Orang 3,1% 

2008 1 Orang 3,1% 

2010 2 Orang 6,1% 

2011 2 Orang  6,1% 

2012 3 Orang 9,1% 

2013 7 Orang  21,2% 

2014 7 Orang 21,2% 

2015 9 Orang  27% 

Total 33 Orang  100% 
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Tabel 4.4 

Lama Bekerja Responden di LKS 

Keterangan Jumlah  Persentase  

≤ 1 Thn 19 Orang 57,58% 

2-5 Thn 12 Orang 36,36% 

6-10 Thn 1 Orang 3,03% 

11-20 Thn 1 Orang 3,03% 

Total 33 Orang 100% 

 

Tabel 4.5 

Status Kepegawaian Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Karyawan tidak 

tetap/kontrak 

16 Orang 48,50% 

Karyawan Tetap 17 Orang 51,50% 

Total 33 Orang 100% 

 

Tabel 4.6 

Indeks Prestasi Kumulatif Responden 

IPK Jumlah  Persentase  

≤ 3,50 21 63,65% 

≥ 3,51 12 36,35% 

Total  33 100% 
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B. Uji Instrumen Penelitian 

1. Validitas 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner 

Variable Hard Skill (X1) 

 

 

 

 

Variabel 

Hard Skill 

(X1) 

Item  Koefisien 

Pearson 

Ket 

X1.1 698** Valid 

X1.2 685** Valid 

X1.3 389* Valid 

X1.4 476** Valid 

X1.5 711** Valid 

X1.6 387* Valid 

X1.7 451** Valid 

X1.8 641** Valid 

 

Dari data variabel Hard Skill  terdapat 10 indikator yang 

seharusnya menjadi pertanyaan kuisioner namun setelah 

mempertimbangkan aspek psikologis sebagaimana kriteria yang valid 

adalah data yang memiliki variasi jawaban, maka peneliti hanya 

mencantumkan 8 indikator didalam kuisioner. Sehingga indikator data 

yang ditanyakan berjumlah  8 pertanyaan tersebut semuanya valid, 

namun untuk 2 indikator hard skill yang tidak dicantumkan dalam 

pertanyaan kuisioner akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, 2 

pertanyaan yang merupakan indikator Hard Skill di jabarkan dari hasil 

wawancara. 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner 

Variable Soft Skill (X2) 

 

 

 

 

Variabel Soft 

Skill (X1) 

Item  Koefisien 

Pearson 

Ket 

X2.1 713** Valid 

X2.2 437* Valid 

X2.3 351* Valid 

X2.4 604** Valid 

X2.5 536** Valid 

X2.6 351* Valid 

X2.7 614** Valid 

X2.8 652** Valid 

 

Dari data variabel Soft Skill  terdapat 15 indikator yang 

seharusnya menjadi pertanyaan kuisioner namun setelah 

mempertimbangkan aspek psikologis sebagaimana kriteria yang valid 

adalah data yang memiliki variasi jawaban, maka peneliti hanya 

mencantumkan 8 indikator didalam kuisioner. Sehingga indikator data 

yang ditanyakan berjumlah  8 pertanyaan tersebut semuanya valid, 

namun untuk 7 indikator soft skill yang tidak dicantumkan dalam 

pertanyaan kuisioner akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, 7 

pertanyaan yang merupakan indikator soft skill di jabarkan dari hasil 

wawancara dan pertanyaan essay pada lembar kuisioner. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Uji Validitas Kuesioner 

Variable Profesionalitas (Y) 

 

 

Variabel 

Profesionalitas 

Kinerja 

lulusan 

Item  Koefisien 

Pearson 

Ket 

X2.1 591** Valid 

X2.2 565** Valid 

X2.3 418* Valid 

X2.4 476** Valid 
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Dari data variabel Profesionalitas terdapat 4 pertanyaan yang 

merupakan indikator profesional yang valid semua, walaupun peneliti 

telah merumuskan 10 indikator pertanyaan profesionalitas dalam 

kuisioner namun karena mempertimbangkan aspek psikologis dari 

jawaban responden yang muncul dipertanyaan kuisioner akan tidak 

bervariasi dan berefek tidak signifikannya indikator profesional, 

sehingga 6 pertanyaan yang merupakan indikator Profesionalitas di 

jabarkan dari hasil wawancara. 

2. Reliabilitas  

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji  

Reliabilitas 

Item  Koefisien 

Cronbach’s Alpha 

Ket 

Hard Skill (X1) 0,725** Reliable 

Soft Skill (X2) 0,714** Reliable 

Profesionalitas (Y) 0,362* Reliable 

 

Dari hasil rekapitulasi uji reliabilitas dalam tabel 4.9 dapat 

diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

Gambaran untuk pertanyaan variabel pertama Hard Skill Nilai 

Cronbach’s Alpha yang diperoleh adalah 0,725. Hasil ini 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur hard 

skill adalah reliable karena mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari nilai r tabel = 0,344. 

Output untuk variabel kedua Soft Skill Nilai Cronbach’s Alpha 

yang diperoleh adalah 0,714. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen 
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Reliability Statistics

,836 18

Cronbach's

Alpha N of Items

yang digunakan untuk mengukur Soft Skill adalah reliable karena 

mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai r tabel = 

0,344. 

Nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh dalam variabel ketiga 

Y adalah 0,362. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen yang 

digunakan untuk mengukur Profesionalitas Kinerja Lulusan adalah 

reliable karena mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar 

dari nilai r tabel = 0,344. 

 

 

 

Dari gambar output diatas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 

0,836 sampel untuk uji kuesioner sebanyak 33 orang responden yang 

menjawab 20 pertanyaan kuisioner, dari sini di dapat nilai df=n-2, 

df=33-2=31 kemudian niali ini kita bandingkan dengan nilai r tabel 

dengan nilai N= 33 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% 

diperoleh nilai r tabel sebesar 0,344. Kesimpulannya Alpha 0,836 ˃ r 

tabel = 0,344 artinya item-iten kuisioner pada ketiga variabel dapat 

dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data pada 

penelitian ini. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

33

,0000000

,87677220

,225

,104

-,225

1,291

,071

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Coefficientsa

3,990 1,403 2,843 ,008

,351 ,078 ,807 4,506 ,000 ,388 2,575

-,009 ,082 -,019 -,109 ,914 ,388 2,575

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilakan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak 

(Priyatno, 2014: 90). Dari output yang ada pada gambar diatas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 

0,071. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, nilai residual 

terdistribusi dengan normal.   

2. Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Multikolinieritas artinya antarvariabel independen yang 

terdapat pad model regresi memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna (Priyatno, 2014: 99). Dengan melihat nilai 

tolerance dan inflation factor (VIF) pada model regresi.  
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Corre lations

1,000 ,703** -,071

. ,000 ,696

33 33 33

,703** 1,000 -,032

,000 . ,859

33 33 33

-,071 -,032 1,000

,696 ,859 .

33 33 33

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Hard Skill

Soft Skill

Unstandardized Residual

Spearman's rho

Hard Skill Soft Skill

Unstandardiz

ed Residual

Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Model Summaryb

,792a ,627 ,602 ,906 2,197

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Soft Skill, Hard Skilla. 

Dependent Variable: Profesionalitas Kinerja Lulusanb. 

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance kedua 

variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa korelasi antara 

variabel Hard Skill dan Soft Skill dengan Unstandarized Residual 

memiliki nilai signifikansi (Sig 2 Tailed) lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

4. Analisis Regresi Berganda  

 

 

 

 

 

 

Nilai koefisien korelasi R sebesar 0,793 yang menunjukkan 

bahwa variable hard skill (X1) dan soft skill (X2) secara bersama-

sama mempunyai hubungan cukup kuat dengan variable 

Profesionalitas Kinerja Lulusan (Y).  
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Model Summaryb

,803a ,645 ,579 ,931 2,289

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X2M, X2, X1, Var_Moder, X1Ma. 

Dependent Variable: Yb. 

Nilai Adjusted (R²) menunjukkan 0,602 atau 60,2%. Artinya 

bahwa variabel hard skill (X1) dan soft skill (X2) berpengaruh 60,2%. 

terhadap Profesionalitas kinerja Lulusan (Y), sedangkan sisanya 

39,6% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar 2 variabel bebas yang 

diteliti. 

5. Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi 
 

 

Nilai koefisien korelasi R sebesar 0,803 yang menunjukkan 

bahwa variable hard skill (X1), soft skill (X2) dan variabel Moderasi 

(status lulusan EPI) secara bersama-sama mempunyai hubungan 

cukup kuat dengan variable profesionalitas (Y).  

Nilai Adjusted (R²) menunjukkan 0,579 atau 57,9%. Artinya 

bahwa variabel hard skill (X1) dan soft skill (X2) setelah adanya 

variabel  moderasi (status lulusan EPI) mengurangi pengaruh terhadap 

Profesionalitas kinerja Lulusan (Y) yakni hanya 57,9% sedangkan 

sisanya 42,1% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar variabel 

bebas yang diteliti. 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 1 

Pada hasil analisis yang dilakukan diperoleh F hitung dengan 

nilai sebesar 25.171 (signifikansi F=0,000). Jadi dapat diketahui 
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bahwa signifikan F < 5% (0,000 < 0,05). Artinya bahwa model yang 

digunakan sesuai dengan data yang diperoleh dimana secara 

bersamasama variabel hard skill (X1) dan soft skill (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap Profeionalitas kinerja lulusan (Y). Dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

- Hard skill dan Soft Skill secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profesionalitas kinerja lulusan. 

Namun secara parsial soft skill tidak berpengaruh signifikan 

hanya variabel hard skill yang berepengaruh secara signifikan, 

sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut hard skill dan soft 

skill secara bersama-sama berpengaruh signifikan. 

2. Uji Hipotesis 2 

Hasil analisis yang dilakukan di peroleh F hitung dengan nilai 

sebesar 9,791(signifikansi F=0,000). Jadi dapat diketahui bahwa 

signifikan F < 5% (0,000 < 0,05). Namun nilai t Tabel menunjkakan 

gejala negatif nilai X1VM= -0,049 dan X2VM= -0,186 hasil perkalian 

dengan variabel moderasi. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

moderasi tidak memoderasi hubungan atau tidak berpengaruh X1 

dengan Y dan X2 dengan Y. Malah membuat pengaruh berkurang, 

berhubungan tetapi pengaruh berkurang dengan adanya variabel 

moderasi. Sehingga kesimpulannya bahwa hipostesis kedua (H2) 

diterima namun variabel moderasi tidak memoderasi  
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- Hard skill dan soft skill berpengaruh signifikan terhadap 

profesionalitas kinerja yang dimoderasi oleh lulusan EPI. 

Secara simultan hard skill dan soft skill berpengaruh signifikan 

dengan ada atau tidaknya variabel moderasi sehingga variabel 

moderasi disini tidak memoderasi hubungan variabel X1 dan X2 

terhadap Y. Dapat dilihat secara parsial, setelah variabel dimasukkan 

kedalam olah data tidak ada variabel yang signifikan begitu juga 

dengan variabel hard skill yang pada hipotesis pertama memiliki nilai 

signifikan secara parsial, sehingga dapat disimpulkan variabel 

moderasi disini tidak memoderasi dan malah mengurangi penagaruh. 

E. Hasil Wawancara 

1. Hasil Wawancara dengan Responden Lulusan EPI FAI UMY, 

Rekan Kerja atau Atasan Responden (Rangkuman Hasil 

Wawancara Responden) 

Diharapkan dengangan adanya kurikulum baru dapat 

memfasilitasi mahasiswa untuk lebih menguasai tehnis perbankan 

secara detail dan lebih luas.  

a. Indikator Hard Skill Dalam Pertanyaan Wawancara 

- Pada pertanyaan untuk menguji pengetahuan responden 

terhadap ayat dan hadist yang berkaitan dengan ekonomi Islam 

responden rata-rata menjawab tahu namun tidak detail tentang 

penafsiran ayat, namun juga ada beberapa responden yang 
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cukup tahu, hal ini penulis definisikan hanya sekedar 

mengetahui potongan arti dan inti ayat. 

- Pertanyaan tentang kepatuhan terhadap etika profesi responden 

yang sudah bekerja 2 tahun keatas cendrung lebih fleksibel dan 

tidak mangikuti aturan yang sudah ada, sedangkan untuk 

lulusan EPI yang baru bekerja kisaran 1 tahun sangat patuh 

terhadap etika profesi karena proses training dan status 

karyawan yang belum tetap sangat mempengaruhi kinerja 

profesional karyawan. 

- Pada pertanyaan mengenai kelebihan responden lulusan EPI 

FAI UMY dibandingkan dengan rekan kerja rata-rata banyak 

yang menjawab kemampuan mereka sama saja, namun 

pengetahuan akad dan produk-produk perbankan syariah 

mereka lebih faham. 

b. Indikator Soft Skill Dalam Pertanyaan Wawancara 

- Terkait pertanyaan hubungan lulusan dengan nasabah ditempat 

bekerja, lulusan menjawab rata-rata mereka memberikan 

peleyanan yang baik namun masih banyakyang belum 

melakukan pelayanan maksimal. Pelayanan yang baik ini juga 

didapat dari training sbelum melaksanakan pekerjaan, namun 

mereka semua memiliki pendapat bahwa praktikum perbankan 

di program studi memberikan peran sehingga mereka lebih 

cepat menegrti ketika training ditepat kerja. 



66 
 

- Kejujuran dan keterbukaan merupakan hal penting dalam team 

work terutama di Lembaga Keuangan Syariah rata-rata 

responden menjawab mereka jujur namun pada nasabah masih 

ada sedikit yang ditutup-tutupi karena memang linkungan SOP 

tidak membenarkan untuk membeberkan semua hal terhadap 

nasabah. 

- Berargumen logis saat bekerja rata-rata responden menjawab 

mereka berargumen logis saat bekerja, dan meneysuaikan 

dengan pengalaman yang sudah didapatkan. 

- Terkait hubungan responden dengan rekan kerja rata-rata 

menjawab senang membantu dan sangat menghindari konflik 

internal sesama karyawan, walaupun tidak dapat dipungkiri 

bahwa tetap akan terjadi gap. Responden juga rata-rata 

menjawab tetap menjaga silaturahmi dengan rekan kerja di luar 

kantor.  

c. Indikator Profesionalitas Kinerja Lulusan dalam Pertanyaan 

Wawancara 

- Ketika ditanyakan respon atasan dengan kinerja lulusan epi 

kebanyakan menjawab biasa saja tidak ada perlakuan khusus, 

namun ada beberapa responden yang menjawab bahwa 

responden yang merupakan lulusan EPIdisenangi oleh atasan 

karena baik dalam bekerja. 
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- Saat ditanya apakah pekerjaan harus dilakukan berdasarkan 

keahlian banyak yang menjawab yang penting mampu dari 33 

responden hanya sekitar lima yang menyatakan mesti ahli. 

- Dalam pekerjaan rata-rata responden selalu berorientasi mutu 

dan hasil yang baik untuk meningkatkan kepercayaan atasan 

dan nasabah. 

- Tanggung jawab lulusan terhadap pekerjaan sangat tinggi, 

karena menganggap bahwa pekerjaan adalah sebuah amanah. 

- Namun saat ditanya mereka memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan karyawan lain banyak yang menjawab biasa saja, 

sekitar 10 orang menjawab mereka lebih baik dari karyawan 

lainnya, 

2. Hasil Wawancara Cross Cek dengan Rekan Kerja atau Atasan 

Empat Orang Responden Lulusan EPI FAI UMY di LKS 

a. Pak Wahid (Kepala Marketing) atasan Responden 6: 

Bekerjanya bagus, pintar berkomunikasi juga cukup aktif. Baik 

kesemua karyawan ramah, sopan anaknya. Kalau di BPRS 

BDW sendiri ketika masuk waktu Ibadah semuanya rata-rata 

langsung siap-siap shalat mas Bana juga seperti itu malah 

kadang jadi Imam kalau Shalatnya di Kantor. 

b. Pak Syamsul (Unit Head BRI Syariah Lombok) atasan 

Responden 14: Sudah bisa mengoperasikan system di lembaga 

tempat bekerja dengan baik, dan komunikatif. Karena orangnya 
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supel jadi karyawan  senang dan pintar komunikasinya dg 

nasabah, sampai saat ini saya juga melihat tidak ada masalah 

dengan rekan kerjanya terkait pribadi Irjan. Waktu shalat di BRI 

Syariah bertepatan dengan waktu istirahat jadi semua karyawan 

biasa shalat tepat waktu, begitu juga dengan Irjan. 

c. Pak Syarif (Karyawan BSM Bangka Belitong) Rekan Kerja 

Responden 15: Bekerjanya bagus, ketika ada pekerjaan diluar 

kantor mengabarkan keatasan dan rekaan kerja. Bergaul 

kesemua karyawan baik tua maupun muda, atasan maupun 

karyawan yang dibawahnya. Sopan anaknya ibadahnya juga 

baik kadang sholat berjamaah kalau dia lagi bekerjanya didalam 

kantor. 

d. Ibu Okti (Manajer Operasional BSM Lombok) atasan 

Responden 16: Cepat paham dengan pekerjaan yang diberikan, 

mudah diarahkan. Baik kesemua karyawan, muda bergaul dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Shalatnya rutin dan 

cukup baik. 

F. Pembahasan  

1. Pengaruh Kemampuan Hard Skill dan Soft Skill Terhadap 

Profesionalitas Kinerja Karyawan Lulusan EPI FAI UMY di 

Lembaga Keuangan Syariah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hard skill dan soft 

skill sangat penting dalam mendukung profesionalitas kinerja 
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seseorang, karakter hard skill bisa dirasakan langsung oleh individu 

tersebut karena merupakan kemampuan yang dirasakan langsung 

dalam aktivitas keseharian sehingga validitas pertanyaan hard skill 

(X1) lebih baik, karena pembelajaran di perguruan tinggi lebih 

menitik beratkan pada aspek kognitif (Hardinan, 2012) sehingga 

lulusan juga diawal pengkrekrutan kerja mampu memaparkan hard 

skill. Sedangkan soft skill (X2) indikator pengukurannya cendrung 

mendalam sehingga banyak indikator yang tidak dapat digali dari 

kuisioner namun perlu wawancara mendalam karena lebih ke 

interpersonal dan dirasakan efeknya oleh banyak orang dalam jangka 

beberapa waktu karena berhubungan dengan emosional question dan 

tertuang dalam perilkau keseharian.  

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa signifikan F < 5% 

(0,000 < 0,05). Artinya bahwa model yang digunakan sesuai dengan 

data yang diperoleh dimana secara bersama-sama variabel hard skill 

(X1) dan soft skill (X2) berpengaruh signifikan terhadap Profeionalitas 

kinerja lulusan (Y). Hard skill yang terbentuk tentunya didapat dari 

peran lembaga pendidikan memberikan teori dan beberapa mata 

kuliah yang memberikan informasi terkait praktik kerja di LKS, 

sedangkan untuk etika, kedisiplinan managemen emosi juga didapat 

dari mata kuliah yang mengajarkan terkait aqidah dan ahlak yang 

merupakan mata kuliah wajib di program studi ini. Walaupun 

kenyataannya dari personal individu sendirilah hard skill dan soft skill 
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termanajemen dengan baik dan dari lingkungan kerja yang menuntut 

untuk meneyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai 

kinerja yang profesional. 

2. Variabel Moderasi Status Lulusan EPI FAI UMY dalam 

Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill terhadap Profesionalitas 

Kinerja Lulusan. 

Faktor hard skill dan soft skill yang mendukung terbentuknya 

karyawan yang profesional di lembaga keuangan syariah, dikarenakan 

adanya pelatihan pendidikan dan aktivitas yang terus menerus terjadi 

dalam diri manusia terutama di lembaga pendidika seperti di program 

studi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, namun dari hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa peran lembaga pendidikan dalam membangun 

profesionalitas kinerja saat berada di lembaga tempat bekerja tidak 

signifikan. Menurut responden dari hasil wawancara mengungkapkan 

bahwa lahirnya profesional dan penguatan kemampuan tehnis didapat 

dari tempat bekerja sedangkan lembaga formal seperti program studi 

EPI hanya memfasilitasi dari segi pengetahuan teoritikal. 

Pelatihan dari segi Soft Skill dan Hard Skill serta pembekalan 

keilmuan yang cukup mumpuni dibidang ini telah di terapkan dalam 

kurikulum pendidikan misalnya mata kuliah fiqih muamalah, akidah-

ahlak, komputer perbankan, etika profesi Bankir, praktikum 

perbankan, kuliah magang di Lembaga Keuangan Syariah. 
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Mengetahui sistem aplikasi dan programan yang digunakan di 

perbankan syariah serta penggunaanya di ketahu ketika sudah 

memasuk matakuliah komputer perbankan, praktikum bank dan juga 

magang disalah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dipilih oleh 

mahasiswa itu sendiri. 

Sikap Profesional sangat dipengaruhi oleh hard skill dan soft 

skill sebagaimana hasil olah data pada penelitian ini bahwa variabel 

hard skill (X1) dan soft skill (X2) berpengaruh 60,4 persen, terhadap 

profesionalitas kinerja lulusan (Y) sedangkan 39.6 persen lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar hard skill dan soft skill. Sikap 

profesional adalah memecahkan masalah dengan ilmiah dari teori 

yang terstruktur dan merupakan hasil pengalam yang didapat (Vethzal 

et, al, 2014: 288- 289) sehingga sangat wajar ketika lulusan merasa 

bahwa peran lembaga tempat bekerja dalam membentuk tingkat 

keprofesionalitasan lebih besar dibandingkan lembaga pendidikan 

formal. Karena lembaga tempat bekerja ada beban yang juga 

merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan setipa karyawan 

serta dilakukan penerapannyatanya secara berulang. 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan gejala yang berbeda 

signifikan F < 5% (0,000 < 0,05). Namun nilai t Tabel menunjkakan 

gejala negatif nilai X1VM= -0,049 dan X2VM= -0,186 hasil perkalian 

dengan variabel moderasi. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

moderasi tidak memoderasi hubung X1 dengan Y dan X2 dengan Y 
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Variabel moderasi tidak memoderasi hubungan variabel malah 

melemahkan karena hubungan X ke Y tidak signifikan ketika variabel 

moderasi di masukan.  

Nilai Adjusted (R²) regresi berganda juga menunjukkan 0,604 

atau 60,4 persen. Artinya bahwa variabel hard skill (X1) dan soft skill 

(X2) berpengaruh 60,4 persen. terhadap Profesionalitas kinerja 

Lulusan (Y). Namun setelah masuknya variabel moderasi Nilai 

Adjusted (R²) menunjukkan 0,579 atau 57,9 persen. Artinya bahwa 

variabel hard skill (X1) dan soft skill (X2) setelah adanya variabel  

moderasi (status lulusan EPI) mengurangi pengaruh terhadap 

Profesionalitas kinerja Lulusan (Y) yakni hanya 57,9 persen.  

Menurut  peneliti hal ini diakibatkan oleh kurikulum lama 

yang banyak mempelajari teori yang sebaiknya diterapkan ketika 

menjadi atasan atau pemiliki bank, namun lulusan kita banyak yang 

berprofesi sebagai teller, Customer Service (CS) maupun marketing 

sehingga yang pengetahuan teknis lebih banyak digunakan. 

Sedangkan pengetahuan teknis yang didapat dari lulusan EPI dalam 

kurikulum lama hanya beberapa SKS tidak sebanyak mata kuliah yang 

mempelajari teori. Sedangkan ke 33 orang responden merupakan 

mahasiswa EPI FAI UMY yang dimasa kuliahnya menggunakan 

kurikulum lama adapun mata kuliah yang membahas hal teknis antara 

lain komputer perbankan, praktikum perbankan, dan Magang di luar 

kampus atau di Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini masih sangat 
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minim untuk mengetahui hal tehnis sebenarnya didunia kerja apalagi 

dalam dunia kerja di lembaga keuangan syariah. 

3. Hubungan Teori Profesionalisme Kinerja, Hard Skill dan Soft 

Skill terhadap Hasil Penelitian. 

Profesionalitas adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan 

terhadap knowledge, skill dan character Benardi (1994) dalam Soraya 

(2010) dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur tingkat 

profsionalitas dalam penguasaan skill dimana skill disini terbagi atas 

kategori skill dan hard skill dan soft skill. Mahasiswa prodi Ekonomi 

dan Perbankan Islam (EPI) dibekali hard skill dan soft skill yang 

dimasukkan dalam mata kuliah yang ada diprogram studi, sehingga 

hasil wawancara terhadap responden menyebutkan bahwa mereka 

lebih unggul dibandingkan dengan rekan kerja mereka dalam segi 

pengetahuan produk, akad serta pelayanan customer namun dinilai 

belum bisa mewujudkan profesionalitas secara maksimal dalam segi 

teknis karena penguasaan hard skill belum maksimal dalam 

perkuliahan, sehingga penguasaan hard skill didapat dari lembaga 

tempat bekerja. Pemecahan masalah secara ilmiah dan teoritis 

merupakan langkah yang diambil oleh orang-orang yang profesional 

dibidangnya. Namun dari hasil wawancara responden menjawab hal-

hal yang sesuai dengan teori kadang tidak diterapkan namun dianalisa 

sesuai kebiasaan nasabah dan memudahkan kedua belah pihak.  
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Sedangkan profesionalitas dalam perspektif Islam adalah 

pekerjaan harus dilakukan dalam kesadaran dan pengetahuan 

memadai serta keahlian, berorientasi pada mutu yang baik, 

menerapkan kejujuran karena pekerjaan selalu diawasi oleh Allah 

(Fahmi et., al, 2014: 71), setiap pekerjaan yang diemban juga harus 

memiliki etos dan semangat yang baik, reward bagi orang lain dalam 

Islam dikatakan bagian dari profesionalisme, pengupahan harus 

dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang 

dihasilkan (http://web.ipb.ac.id/kajianIslam/pdf/Prof.pdf). Dalam 

kuisioner peneliti juga menanyakan hal-hal terkait profesionalisme 

tersebut namun ada beberapa yang menyatakan bahwa dalam suatu 

pekerjaan khususnya di Bank keahlian berjalan sesuai dengan lama 

bekerja. Sehingga salah seorang responden yang sudah bekerja di LKS 

lebih dari 10 tahun mengungkapkan bahwa keahliannya dalam 

pengoperasian sistem komputer tidak begitu baik, namun dalam 

analisa pembiayaan dan pelayanan nasabah responden mengungkap 

bahwa ia mampu melaksanakan dengan maksimal. 

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

kualifikasi standar SDM syariah antara lain memahami nilai moral 

dan dalam aplikasi fiqih, nilai moral yang dimiliki mahasiswa EPI 

FAI UMY dinilai cukup baik dari hasil wawancara empat orang rekan 

kerja karyawan yang menanggap bahwa lulusan EPI FAI UMY 

memiliki sopan santun yang sangat baik serta memiliki karakter yang 

http://web.ipb.ac.id/kajianIslam/pdf/Prof.pdf
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kuat jujur dalam bekerja. Konsep dan tujuan ekonomi Islam juga 

dipelajari dalam ayat dan hadist yang banyak sisi moral akan 

pentingnya penerapan ekonomi Islam yang dikaji dalam mata kuliah 

Ulumul Qur’an. Pemahaman mekanisme kerja lembaga didapatkan 

dari mata kuliah praktikum perbankan dan magang, sedangkan dalam 

pemahaman hukum dasar dan syariah didapat dari mata kuliah hukum 

perbankan dan hukum perdata. Pengenalan akad juga diperkuat 

dengan adanya pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa dasar untuk 

akad-akad di Lembaga Keuangan Syariah. 

Menurut Desller (1984) dalam Soraya (2010) kinerja sebagai 

hasil usaha seseorang yang dicapai dengan daya kemampuan dan 

perbuatan dalam situasi tertentu, perbandingan antara hasil kerja nyata 

dengan standar yang ditetapkan. Hasil dari wawancara juga 

mengungkapkan bahwa responden yang merupakan lulusan EPI FAI 

UMY merasa tidak profesionalitas ketika tidak bisa memenuhi target 

yang ditetapkan perusahaan terhadap individu lulusan yang menjadi 

marketing, perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan 

dianggap tidak profesional dan memiliki kinerja yang kurang baik. 

Sedangkan menurut Simamora (1997) menyatakan bahwa kinerja 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengalaman kerja dan 

motivasi hal ini dapat dilihat dari kinerja lulusan EPI dinilai baik, 

pintar berkomunikasi dan memiliki pelayanan prima bagi cutomer 

pengetahuan akad dan produk lulusan EPI lebih unggul dibanding 
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karyawan lain, namun tidak dapat dipungkiri pengalaman kerja 

memiliki peran dominan apalagi dalam menganalisa tingkat 

pembiayaan yang prospektif. Seperti wawancara yang dilakukan 

terhadap tiga orang lulusan yang sudah bekerja di LKS selama lebih 

dari 10 tahun performance bekerja mereka lebih baik dan juga lebih 

berpengalaman. 

Hard skill dalam penelitian Rahayu (2010) hard skill 

kemampuan teknis antara lain: kecerdasan angka, pembahasan verbal, 

kecerdasan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, 

visualisasi spasial dan daya ingat, hard skill sendiri didapatkan ketika 

sudah terbiasa dalam melakukan tugas dan terlatih dalam mengulang-

ulang pekerjaan dijurusan program studi EPI FAI UMY pengulangan 

pada praktikum hanya dilakukan dua kali sehingga peneliti 

beranggapan bahwa pengulangannya masih cendrung sedikit, apalagi 

persepsi lulusan menguasai kegiatan perbankan yang tercermin dalam 

nama program studinya. Hard skill yang digunakan dialam perbankan 

juga berkaitan dengan indeks prestasi mhasiswa lulusan. Peneliti 

mengklasifikasikan dari 33 responden hanya 12 yang memiliki IPK 

cumlaude, 21 responden memiliki IPK dibawah 3,50. Ternyata 

kemampuan mengoperasikam sistem dilembaga juga sangat 

mendukung dibandingkan hanya sekedar IPK. 

Soft skill sendiri merupakan pengembangan dari kecerdasan 

Emosional, yang juga diartikan kecakapan hidup yang sangat 
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dibutuhkan ketika menjadi leader atau penting ketika bekerja dalam 

team work. Pekerjaan di LKS menuntut seseorang untuk bisa bekerja 

secara team, dan saling memenuhi kebutuhan untuk menjadikan suatu 

pekerjaan yang utuh dan dianggap sesuai dengan standar. Didalam 

dunia perbankan dan di Lembaga Keuangan Syariah soft skill juga 

sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi, negosiasi antara mitra 

dan nasabah di LKS, negosiasi dalam pekerjaan juga sangat 

dibutuhkan kemampuan soft skill tersebut sehingga pentingnya soft 

skill dalam berhubungan di LKS seharusnya berbeda dengan di 

lembaga keuangan pada umumnya karena nilai-niali moral yang lebih 

dikedepankan beretika didalam LKS serta harus adanya keterampilan 

spiritual. Keterampilan spiritual pada mahasiswa lulusan program 

studi ini dibawah Fakultas Agama Islam sehingga nilai-nilai moral 

dan keislaman lebih awal dipelajari dari pada kemampuan hard skill.  

Amir Nuruddin mengatakan 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, 

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

et, al,. 2014: 124). Sehinggga supply SDM di LKS yang baik 

seharusnya dari Lulusan program studi muammalah seperti program 

studi EPI FAI UMY dan sejenisnya, sehingga perlu ada pembaharuan 
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upgrade kurikulum diprogram studi semacam ini untuk menunjang 

keahlian yang harus dimiliki dan menjadi ciri yang sangat berbeda 

dari lulusan program studi yang tidak mempelajari ekonomi Islam.  

Pada dasarnya lulusan EPI FAI UMY dengan memiliki soft 

skill dan hard skill yang seimbang, dimana kemampuan ini sangat 

mendukung profesionalisme, namun lulusan yang menguasai hard 

skill dan soft skill lebih banyak didaptkan dari lulusan dibanyak 

universitas sehingga lulusan EPI dianggapa menjadi variabel moderasi 

yang melemahkan karena mengurangi pengaruh, kemampuan lulusan 

EPI FAI UMY dalam hal-hal teknis belum terlalu diperkuat, serta 

banyaknya lulusan di program studi EPI yang kemudian tidak 

bergabung di LKS. 

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa atasan dan 

rekan kerja menkonfirmasi secara muammalah lulusan kita lebih 

beretika, sopan, cepat beradaptasi dan mampu berkomunikasi dengan 

baik kepada nasabah. Proses training yang didapat oleh  responden 

juga dinilai efektif karena mereka sudah mengetahui dasar-dasar 

training dalam pengoperasian komputer dan pelayanan nasabah. 

Walaupun rata-rata lulusan dari hasil wawancara menyebutkan bahwa 

profesionalitas lebih banyak diasah ketika berada di Lembaga tempat 

bekerja sedangkan di lembaga formal pengenalan dan teori cukup 

memperkuat fondasi terkait muammalah.  


