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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Umum KSPPS. “Artha Melati” Jepara 

Awal berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Artha 

Melati Jepara memiliki tujuan untuk membantu serta memperbaiki dalam 

peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota melalui pelayanan 

ekonomi masyarakat. KSPPS Artha Melati yang beralamatkan di Jl. Ratu 

Kalinyamat Rt. 05/09 Desa Krapyak Tahunan Jepara berdiri pada  Tanggal 22 

Desember 2008. Keberadaan KSPPS ”Artha Melati” Jepara  yang berbadan 

hukum No.518/205/BH/XIV.10/III/2008 tanggal 20 Agustus 2008 sangat 

membanggakan sebagai koperasi yang mulai beroperasi dan diresmikan oleh 

Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM. KSPPS “Artha Melati” Jepara 

merupakan koperasi yang didirikan oleh PC. FATAYAT NU Jepara dimana 

Anggota, Pengurus, dan Pengawasnya adalah dari kaum perempuan. KSPPS 

“Artha Melati”  Jepara sudah memperoleh perhatian dan kepercayaan serta respon 

dari masyarakat yang cukup baik. 

Dengan pengelolaan secara profesional, KSPPS ”Artha Melati” Jepara 

diharapkan dapat menjadi lembaga perekonomian yang bergerak di bidang Jasa 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah yang terus berkembang dengan pesat 

dan sehat, serta mandiri dan Berjaya untuk ekonomi kerakyatan, serta dapat 

berkelanjutan di masa mendatang. Dengan sumber daya manusia yang terdidik 

dan terlatih sesuai dengan bidang keahliannya dengan konsep manajemen yang 
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terstruktur serta sistem komputerisasi yang memadai, menjadikan layanan serta 

usaha menjadi aman, cepat, dan akurat sehingga masyarakat pengguna jasa 

layanan KSPPS “Artha Melati” Jepara akan mendapat kemudahan dan kepuasan. 

4.1.2. Visi dan Misi KSPPS “ARTHA MELATI” Jepara 

Visi: Menjadi Koperasi yang terus berkembang dengan sehat, mandiri dan 

berdaya untuk ekonomi kerakyatan. 

Misi:  

a) Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam usaha sehingga 

perekonomian para anggota meningkat. 

b) Membina para anggota untuk ikut berpartisipasi dalam 

meningkatkan pengetahuan perkoperasian. 

c) Merangsang anggota baru untuk merasa nyaman, aman dan 

sejahtera serta merasa memiliki lembaga koperasi yang baik dan 

professional.  
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4.1.3. Struktur Organisasi KSPPS ARTHA MELATI Jepara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi KSPPS ARTHA MELATI JEPARA 

4.1.4. Deskripsi Kerja 

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur 

Organisasi KSPPS Artha Melati Jepara: 

1. Dewan Pengawas Syariah 

a. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan 

KSPPS Artha Melati Jepara agar selalu sesuai dengan fatwa DSN. 

b. Mengadakan revisi terhadap produk-produk yang telah atau sedang 

berjalan, dinilai apakah bertentangan dengan syariah atau tidak. 

2. Pengawas 
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Mengawasi kegiatan operasional yang sedang terjadi di KSPPS apakah 

sesuai dengan syariah. 

3. Manajer 

a. Memimpin dan mengarahkan operasional. 

b. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional. 

c. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional. 

d. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan 

pengelola. 

e. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja lembaga 

pengurus. 

f. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional. 

g. Menyusun rekruitmen, pengangkatan mutasi, promosi, dan 

pemberhentian pengelola. 

h. Melakukan pembinaan pengelola. 

i. Melakukan penggajian kekantor pusat. 

j. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat. 

4. Kepala Marketing 

a. Mengontrol dan member tugas kepada marketing 

b. Merencanakan dan merancang target target operasional dan program 

kerja 

c. Membuat target kerja untuk marketing baik jangka panjang maupun 

jangka pendek 
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d. Memberikan motifasi dan semangat serta pengertian kepada para 

marketing 

e. Memberikan suatu keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian 

pembiayaan yang bermasalah 

f. Pembagian wilayah cabang 

5. Accounting  

a. Melakukan pengontrolan terhadap laporan keuangan setiap harinya 

b. Mengatur jalannya administrasi perusahaan secara keseluruhan 

c. Menentukan target kinerja kepada teller 

d. Melakukan laporan konsolidasi setiap bulannya 

6. Collector 

a. Menjaga kolektibilitas pembiayaan  

b. Mengontrol dan melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah 

c. Penagihan terhadap kredit yang bermasalah  

7. Kepala cabang 

a. Membuat strategi dari suatu aturan yang diberikan dari atas dengan 

tujuan untuk mencapai target dengan cara yang efisien dan maksimal. 

b. Memberikan keputusan yang berada di tingkat cabang 

c. Memberikan motifasi terhadap karyawan yang berada di cabang 

8. Marketing 

a. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Artha Melati Jepara. 

b. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan. 

c. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan. 
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d. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun 

pembiayaan. 

e. Membantu survey kelayakan pembiayaan. 

f. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari: 

a) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area. 

b) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran. 

9. Teller 

a. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KPPS. 

b. Menerima Permohonan Pembiayaan. 

c. Melayani setoran tunai, baik dalam setoran maupun dalam 

pengambilan sesuai dengan batas wewenangan. 

d. Menerima bukti setoran tabungan maupun angsuran. 

e. Melakukan cross cek antara vault dengan rekapitulasi kas. 

f. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan. 

g. Melakukan pengetikan atau penulisan terhadap buku angsuran 

nasabah. 

h. Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap 

angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian atau 

angsuran harian. 

i. Melakukan verifikasi atas kesesuain antara saldo tabungan dalam 

kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan. 

j. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf, stempel 

validasi, disetiap transaksi. 
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k. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan. 

l. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota peyimpanan. 

4.1.5. Penerimaan dan Pengangkatan Kepegawaian 

1. Dasar Penerimaan Pegawai Baru 

Penerimaan pegawai baru harus didasarkan pada hasil analisa ratio 

volume beban kerja dengan jumlah pegawai, ratio keuangan dan 

produktivitas serta fungsionalitasnya dengan mengacu pada faktor usia, 

psikologis, pendidikan, kompetensi, kapabilitas dan pengalaman. 

b. Prosedur Penerimaan Pegawai Baru 

a) Rencana penerimaan pegawai harus diputuskan melalui rapat 

pengurus dengan manajer, yang sebelumnya manajer harus 

melakukan analisis kebutuhan pegawai. 

b) Penerimaan pegawai baru lebih dari 5 orang harus dibentuk 

kepanitiaan dengan penanggung jawab pengurus dengan anggota 

kepanitiaan ditentukan (ditunjuk atau dipilih) melalui rapat kerja. 

c) Bila penerimaan pegawai baru kurang dari atau sama dengan lima 

pelaksanaannya langsung dibawah koordinasi pengurus. 

d) Pihak panitia penerimaan pegawai baru/ pengurus memberikan 

pengumuman secara terbuka melalui lembaga terkait dan atau 

media massa yang minimal memuat tentang jumlah lowongan, 

jabatan lowongan, syarat-syaratnya, alamat pengiriman/ pengajuan 

lamaran serta pelaksanaan seleksinya. 
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e) Dari lamaran yang masuk terkumpul dilakukan seleksi 

administrasi, bagi yang lolos seleksi administrasi berhak disertakan 

dalam test tertulis dan praktek berhak disertakan dalam test 

wawancara. 

f) Pengumuman hasil test seleksi penerimaan pegawai disampaikan 

secara terbukamelalui papan pengumuman dan surat panggilan bagi 

yang diterima yang dipasang atau yang dikirimkan paling lambat 

30 hari dari berakhirya pelaksanaan test. 

g) Bagi peserta yang lulus test seleksi dinyatakan diterima sebagai 

calon pegawai KSPPS Artha Melati Jepara. 

c. Test Seleksi Pegawai 

1. Test seleksi calon pegawai KSPPS Artha Melati meliputi: 

a) Test Teori Tertulis 

b) Test Praktek 

c) Psychotest 

d) Test Wawancara 

2. Dalam kondisi dan situasi tertentu dapat diselenggarakan test teori 

tertulis dan testwwancara 

3. Test teori tertulis meliputi: 

a) Pengetahuan Agama 

b) Pengetahuan umum penunjang profesi 

c) Pengetahuan kompetensi profesi sesuai dengan jobnya. 

4. Test praktek adalah test kompetensi skill atas bidang yang dilamar. 
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5. Psychotes mengacu pada ranah kejujuran dan ranah kompetensi 

kepribadian dari tuntutan karakter penempatan (job/ jabatan yang 

akan diampu) 

d. Status Kepegawaian 

1. Pengelola/ Karyawan Trainer, Yaitu pegawai baru yang masih 

dalam pelatihan dengan masa kerja 0 s.d. 3 Bulan. 

2. Pengelola/ Karyawan percobaan, yaitu pegawai yang telah lulus 

masa training dan masih dalam masa percobaan dengan masa kerja 

4 s.d. 12 bulan. 

3. Pengelola/ Karyawan Kontrak, yaitu pegawai yang telah lulus masa 

percobaan, diangkat sebagai pegawai kontrak dengan masa kerja 

lebih dari 1 tahun. 

4. Pengelola/ karyawan tetap, yaitu pegawai yang telah lulus sebagai 

karyawan kontrak, serta adanya penilaian kinerja oleh pengurus 

dan diikuti dengan persyaratan wajib menjadi anggota koperasi 

KSPPS Artha Melati Jepara. 

5. Pengelola/ karyawan lepas, yaitu pegawai yang dipekerjakan untuk 

menangani suatu pekerjaan khusus dengan system harian atau 

proyek. 

e. Pengangkatan Pegawai Baru 

1. Setiap pelamar yangsudah dinyatakan dengan surat keputusan 

pengurus lulus seleksi penerimaan pegawai/karyawan baru KSPPS 
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Artha Melati Jepara harus diangkat sebagai pegawai/ karyawan 

dengan status pegawai trainer. 

2. Pegawai trainee harus mengikuti pelatihan dan pemagangan kerja. 

3. Pengangkatan pengelola trainee harus dengan surat keputusan 

pengurus yang dsertai kontrak kerja. 

4. Masa trainer adalah selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa sela. 

5. Masa trainer ini sudah dihitung sebagai masa kerja di KSPPS Artha 

Melati Jepara. 

f. Pelatihan Pegawai Baru 

1. Setiap pegawai/ karyawan baru KSPPS Artha Melati Jepara harus 

mengikuti pelatihan pegawai baru yang sekaligus juga sebagai 

tahap penyaringan berikutnya setelah test. 

2. Dalam masa pelatihan ini diadakan penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan karyawan yang berhak ditempatkan sebagai karyawan 

trainer. 

3. Pelatihan ini diselenggarakan sekurang kurangnya 3 (tiga) hari 

kerja dan selama-lamanya 1 bulan. 

4. Masa pelatihan ini sudah dihitung sebagai masa kerja di KSPPS 

Artha Melati Jepara. 

g. Pemagangan Pegawai Baru 

1. Setiap pegawai/ karyawan baru KSPPS Artha Melati JEpara yangb 

telah dinyatakan lulus pelatihan harus mengikuti masa pemagangan 

di kantor KSPPS Artha MElati Jepara. 
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2. Pemagangan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu 

dan selama-lamanya 2 (dua) bulan. 

3. Masa pemagangan ini dihitung sebagai masa kerja di KSPPS Artha 

Melati Jepara sebagai bagian masa trainer. 

h. Masa Percobaan 

1. Setiap pegawai/ karyawan baru KSPPS Artha Melati Jepara yang 

telah dinyatakan lulus masa trainer harus mengikuti masa 

percobaan yang sekaligus juga sebagai tahap penyaringan 

berikutnya setelah masa trainer. 

2. Pengangkatan pengelola percobaan harus dengan surat keputusan 

pengurus yang disertai kontrak kerja. 

3. Dalam masa percobaan ini diadakan penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan kryawan yang dapat diangkat sebagai pegawai tetap. 

4. Masa percobaan ini berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan dan 

dihitung sebagai masa kerja di KSPPS Artha Melati Jepara. 

i. Pengangkatan Pegawai Tetap 

1. Pegawai yang telah selesai menempuh masa percobaan dan hasil 

penilaian evaluasi kinerjanya memenuhi syarat yang ditetapkan 

dapat diangkat sebagai pegawai tetap, bagi yang kurang memenuhi 

syarat maka tidak dapat diangkat sebagi pegawai tetap. 

2. Pegawai yang karena nilainya kurang memenuhi syarat sehingga 

tidak diangkat sebagai pegawai tetap diminta untuk mengundurkan 



38 
 

 
 

diri atau diperpanjang masa percobaanya dengan surat keputusan 

baru dan kontrak kerja baru. 

j. Promosi Pegawai 

1. Promosi adalah pemberian kesempatan kepada pegawai untuk 

diangkat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam struktur 

kelembagaaan KSPPS Artha Melati Jepara. 

2. Promosi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi 

syarat-syarat berikut: 

a) Pegawai yang bersangkutan memiliki daftar penilaian kinerja 

pegawai (DPKP) sangat baik secara konstan minimal 2 (dua) 

tahun berturut-turut. 

b) Pegawai yang beersangkutan memiliki sertifikasi pelatihan yang 

relevan atau disyaratkan. 

c) Adanya lowongan jabatan dan jabatan tersebut memang 

diperlukan secara fungsional. 

d) Pegawai yang bersangkutan harus mengikuti serta lulus test 

kompetensi dan penempatan oleh tim yang dibentuk dan 

diketahui pengurus. 

3. Dalam kondisi yang sangat memaksa dan mendesak promosi 

dapat dilakuan dengan mengabaikan maksimal dua syarat-

syarat diatas. 

k. Jabatan dan Persyaratannya 

1. Jabatan 
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a) Jabatan yang ada dan diberlakukan di KSPPS Artha Melati 

Jepara saat ini adalah sebagaimana termuat dalam struktur 

kelembagaan. 

b) Jabatan yang ada dan diberlakukan di KSPPS Artha Melati saat 

ini tidak dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan 

fungsional karena setiap jabatan mengacu pada dimensi struktur 

kelembagaan dan fungsionalitas jabatan. 

c) Susunan struktur jabatan harus didasarkan pada hal-hal berikut: 

1) Analisa detail dan spesifikasi jenis pekerjaan yang ada. 

2) Analisa pengelompokkan jenis pekerjaan yang ada. 

3) Analisa volume beban kerja dan tanggung jawab yang ada. 

4) Analisa prosedur dan alur atau birokrasi kerja. 

5) Analisa ratio biaya yang harus ditanggung (cost payment) 

dan produktifitas yang dapat dicapai (productivity reward) 

dari jabatan tersebut. 

 

2. Syarat-syarat pemangku jabatan 

a) Manajer Pusat, Syarat-syaratnya: 

1) Syarat Administrasi, yang diatur dalam anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

2) Syarat Ruhiyah, menjalanjan segala kewajiban syariat 

islam sesuai ajaran Ahlussunah Waljama’ah. 
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b) Kepala Cabang, Syarat-syaratnya: 

1) Syarat administrasi,  

a. Memenuhi syarat umum pegawai KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

manajemen perusahaan, manajemen keuangan, 

manajemen SDM, manajemen simpan pinjam 

(perbankan/ Koperasi) dapat m,embaca dan 

menganalisa laporan keuangan dan leadership. 

c. Memiliki sikap tanggung jawab, jujur, integritas-

dedikasi-inisiatif-kreatifitas yang tinggi, dan memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. 

d. Bila pegwai karir pernah menjadi accounting atau 

marketing sekurang-kurangnya 2 tahun, telah 

memenuhi syarat administrasi untuk dipromosikan, 

memiliki DPKP dengan predikat minimal baik 

sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir, telah memiliki 

sertifikat TM-1 (training Manajemen Dasar), TM-2 

(Training Manajemen Menengah), TMK-1 (Traaining 

Marketing Dasar), TAC-1 (Training Accounting 

Dasar), TO-1 (Training Officer Dasar), serta lulus test 

Promosi (kompetensi dan penempatan) jabatan untuk 
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kepala cabang, bila pegawai yang memenuhi syarat 

melebihi lowongan yang ada. 

e. Bila pegawai recruitment serendah-rendahnya 

berpendidikan D-3 manajemen perusahaan atau S-1 

semua jurusan dan telah berpengalaman di bidang yang 

sejenis dan jabatan yang setingkat sekurang-kurangnya 

2 tahun atau telah terbukti sukses memimpin usaha 

yang sejenis serta lulus tes seleksi penerimaan pegawai 

baru KSPPS Artha Melati unutk jabatan kepala cabang. 

2) Syarat Ruhiyah: menjalankan segala kewajiban syariat 

islam sesuai ajaran Ahlussunah Waljama’ah. 

c) Accounting, Syarat-syaratnya adalah: 

1) Syarat administratif: 

a. Memenuhi syarat umum pegawai KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

b. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadahi 

tentang akuntansi, korespondensi, kearsipan, dan 

komputer. 

c. Memiliki akhlak, karakter dan kepribadian yang jujur, 

amanah, tekun, cermat, cekatan dan tanggungjawab. 

d. Bila pegawai karier pernah menjadi teller sekurang-

kurangnya 2btahun, telah memenuhi asyarat 

administrasi untukdipromosikan, memiliki DPKP 
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dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya 

selama 2 tahun terakhir, telah memiliki sertifikat TA-1 

(Training Akuntansi Dasar), TA-2 (Training Akuntansi 

Menengah), serta lulus test promosi (kompetensi dan 

penempatan) jabatan untuk accounting bila pegawai 

yang memenuhi syarat melebihi lowongan yang ada. 

e. Bila pegawai recruitment serendah-rendahnya 

berpendidikan D-3 Akuntansi dan telah berpengalaman 

dan jabatan yang setingkat sekurang-kurangnya 2 tahun 

serta lulus test seleksi penerimaan pegawai baru KSPPS 

Artha Melati untuk jaatan Accounting. 

2) Syarat Ruhiyah: menjalankan segala kewajiban syariat 

islam sesuai ajaran Ahlussunah waljamaah. 

d) Marketing, Syarat-syaratnya adalah: 

1) Syarat administratif:  

a. Memenuhi syarat umum pegawai KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

b. Pendidikan minimal SMK khusus jurusan Akuntansi. 

c. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang memadai 

tentang pemasaran, salesmanship,negosiasi, persuasi, 

presentasi, dan survey. 
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d. Memiliki akhlak, karakter dan kepribadian yang jujur, 

istiqomah, amanah, terbuka, supel, ulet dan mobilitas 

tinggi. 

e. Memiliki kendaraan bermotor lengkap dengan surat-

suratnya dan SIM C. 

f. Lulus test seleksi pegawai KSPPS Artha Melati Jepara. 

2) Syarat Ruhiyah: menjalankan segala kewajiban syariat 

islam sesuai ajaran Ahlussunah waljamaah. 

e) Teller, syarat-syaratnya adalah: 

1) Syarat administratif: 

a. Memenuhi syarat umum pegawai KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

b. Pendidikan minmal SMK jurusan Akuntansi. 

c. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadahi 

tentang akuntansi dasar, aplikasi komputer, pelayanan 

dan kearsipan. 

d. Memiliki akhlak dan kepribadian jujur, tekun, teliti, 

cekatan, ramah, simpatik, rendah hati, dan santun. 

e. Memiliki sertifikat pendidikan komputer operating 

sistem, word processor, spreadsheet, atau database. 

f. Lulus test seleksi pegawai KSPPS Artha Melati Jepara. 

2) Syarat Ruhiyah: menjalankan segala kewajiban syariat 

islam sesuai ajaran Ahlussunah waljamaah. 
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f) Staf Kantor Pusat, syarat-syaratnya adalah: 

1) Memenuhi syarat umum pegawai KSPPS Artha Melati 

Jepara. 

2) Pendidikan sesuai dengan jabatan dan pekerjaan. 

3) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadahi 

yang sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. 

4) Memiliki kepribadian religius dan berakhlak muria. 

5) Lulus test seleksi pegawai KSPPS Artha Melati Jepara. 

4.1.6. Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang tepat, dengan mempertimbangkan 

penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang obyektif dan 

relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan 

suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian 

kuisioner dan wawancara untuk memperoleh data primer, sesuai dengan tujuan 

penelitian. Peneliti menemui responden secara langsung, tentunya sesuai dengan 

peraturan dan tidak mengganggu kelangsungan proses kerja diperusahaan. Metode 

yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah : 

1. Observasi 

Pada observasi ini peneliti mengamati langsung ke lapangan kegiatan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu, perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 
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pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut, pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. 

Observasi berdasarkan latar belakang di atas menunjukan bahwa KSPPS 

Artha Melati merupakan jasa Keuangan milik Fatayat NU yang sangat 

memperhatikan pengembangan karir karyawannya, sehingga alur dan tujuan dari 

karyawan dalam bekerja menjadi jelas, karena suatu perusahaan dalam hal ini 

BMT masih banyak yang menyepelehkan tentang pengembangan karir sehingga 

terkadang suatu jabatan ditempati oleh orang/ karyawan yang salah ataupun 

kurang tepat menjadikan kinerja seorang pemangku jabatan menjadi kurang 

maksimal, efeknya menjadikan perkembangan perusahaan menjadi terhambat.  

Keadaan di lapangan menunjukan bahwa kebanyakan karyawan selain 

menginginkan gaji yang besar, mereka juga menginginkan jenjang karir yang baik 

dan jelas. Untuk masalah gaji mungkin tidak semua BMT bisa untuk memenuhi 

keinginan karyawan dalam hal finansial dibandingkan lembaga-lembaga ataupun 

instansi-instansi yang lebih besar seperti di Instansi pemerintah, perusahaan go 

public dan lain sebagainya. Dari beberapa alasan tersebut. Maka, KSPPS Artha 

Melati Jepara menggunakan sistem pengembangan karir yang jelas dan dengan 

aturan aturan yang jelas dan transparan menjadikan karyawan bekerja mermiliki 

tujuan dan pandangan kedepan.  

Dengan sistem pengembangan karir yang jelas dan masa depan yang 

terjamin menjadikan karyawan tidak ragu dan mungkin memilih bekerja di BMT 

merupakan pekerjaannya sampai masa tua (masa pensiun), tidak hanya sebagai 
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batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan di bidang dan di lembaga yang lebih 

besar menurut mereka. Jabatan yang tepat juga akan menciptakan kenyamanan 

dalam bekerja, hal itu disebabkan karena mereka tahu apa yang harus dilakukan 

dan mereka kerjakan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang 

dikuasainya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data dengan memeberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini tujuan dilakukannya wawancara adalah 

untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai sistem pengembangan karir 

yang dibuat dan dijalankan di KSPPS Artha Melati Jepara. 

4.2.  Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Sistem Pengembangan Karir dalam upaya peningkatan kinerja 

karyawan 

4.2.1.1. Reduksi Data 

1. Hasil Wawancara Tentang Pentingnya Pengembangan Karir 

Bagi Setiap karyawan maupun perusahaan, pengembangan karir merupakan 

suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, dalam hal ini suatu BMT 

ataupun koperasi yang skalanya lebih kecil daripada perusahaan besar yang jelas 

pengembangan karirnya telah tertata dengan baik. Ada banyak alasan mengapa 

pengembangan karir di kalangan BMT sangatlah penting. Berikut 3 pendapat 

tentang pentingnya pengembangan karir menurut Ketua Pengurus, Manajer dan 

Karyawan di KSPPS Artha Melati Jepara. 
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Ketua Pengurus, Ibu Deni Fatmi berpendapat bahwa: 

“Kalo menurut saya, untuk pengembangan karir di KSPPS Artha Melati 

memang sangatlah penting, untuk pengembangan karir pengelola, 

karyawan itu memang sangat penting kaitannya dengan nanti itu ada bisa 

dikaitkan dengan jabatan. Sebelum ada jabatan, pengembangan karir itu 

lebih spesifiknya adalah menuju ke profesional pada hal yang ditekuni. 

Contohnya kalo sekarang itu kan ada peraturan yang dikuatkan oleh 

peraturan menteri kementrian koperasi bagi insan yang bekerja di koprasi 

itu harus punya sertifikasi kompetensi di bidangnya termasuk di jajaran 

pengurus. jadi pengurus koperasi sekarang itu tidak gampang. Karena 

harus mempunyai sertifikat kompetensi. Saya sendiri pun belum punya. 

Kemudian untuk pengelola, itu juga harus memiliki dari manajer kemdian 

marketing teller itu semua harus mempunyai sertifikat kompetensi. Itu tidak 

bisa ditolak dan itu harus dipunyai untuk menunjang atau menjadikan 

bahwa pengelola atau karyawan di kspps Artha melati itu profesional. Dan 

itu harus, kemudian untuk cost biaya itu memang sudah ada plot tersendiri 

dari pembagian SHU masuknya adalah di dana pendidikan, dana 

pendidikan itu adalah untuk pengembangan karir pengelola maupun 

pengurus dan pengawas, dan semua yang terlibat di dalam koperasi.”(Ibu 

Deni Fatmi, 2018). 

Menurut manajer, Bapak Agung Cahyono bahwa: 

“Yaaa sangat penting sekali untuk karyawan yang ingin berkarir di bidang 

finansial atau dibidang keuangan jasa khususnya di bmt sangat penting 

karena pastinya kita ambil karyawan itu dari dasar, dari lulusan sma atau 

smk sederajat disitu pasti honor yang kami berikan tidak besar tetapi karir 

sangat menunjang untuk tunjangannya dia maupun honor yang kita berikan 

pasti ada bedanya pertama kita memikirkan karir ya pertama kita 

memikirkan perkembangan suatu bmt atau kantor itu sendiri yang pertama 

kita bisa memperluas kantor cabang dimana saja kiranya itu berpotensi 

kalau itu nsudah tercapai baru kita memikirkan untuk karyawan yang ada 

atau yang sudah bekerja disitu itu salah satu untuk meningkatkan karirnya , 

jadi dari marketing seumpama marketing itu bagus ya kita bisa promosikan 

menjadi kepala bagian, terus baik kabag marketing maupun accounting itu 

bisa dipromosikan ke kepala cabang , nah kepala cabang itulah yang nanti 

yang megang potensi yang ada di cabang yang nanti kita dirikan itu, itu 

potensi loh, itu karir yang ada di artha melati. Secara tidak langsung 

secara otomatis honor atau gaji maupun tunjangan mengikuti sesuai 

dengan karirnya kalau untuk di bmt. Kalau dibandingkan dengan finansial 

lain, finance atau leasing atau perbankan pertama adalah kemampuan dari 

si karyawan itu pas awal masuknya sertfikasi pas awal masuknya ia 

menjadi karyawan . kalau di bmt kan enggak, cukup dengan lulusan smk 

kalau bisa sesuai jurusan sudah banyak sesuai dengan perbankan syariah 

dan itu modal awal dari karyawan kspps artha melati , modal awalnya 
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disitu , tidak seperti di perbankan yang harus punya sertifikasi punya 

pengalaman di bidang yang sama atau yaaa sekolah tinggi lah atau 

spesifikasi yang di bank itu seperti apa tinggi tinggi semua, berbeda dengan 

bmt itulah yang membedakan antara perbankan dan finance finance yang 

ada dengan bmt karena dari situlah karir dimulai dari dasar, dan pastinya 

dari bmt pasti memikirkan karir mereka.” (Bapak Agung Cahyono, 2018). 

 

Sedangkan menurut salah satu karyawan, Ibu Eva Nurliana: 

“Untuk pengembangan karir di sebuah bmt itu sangat penting sebenarnya , 

bukan kita melihat gaji bmt tu berapa karena itu sudah masuk dalam 

kebijakan masing masing suatu bmt atau koperasi, paling endak bagaimana 

kita bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita  secara pofesional sesuai 

dengan posisi yang kita miliki saat ini maka perkembangan itu akan 

berjalan dengan seiringnya waktu dan dengan profesionalisme yang kita 

berikan, mungkin saat dasar kita masuk di suatu bmt atau di suatu koperasi 

kita sebagai marketing atau sebagai teller saat kita memberikan suatu 

pekerjaan tanpa melihat gaji yang diberikan kepada kita tapi kita 

memberikan sesuatu yang lebih atau profesionalisme kita di bidangnya 

maka perkembangan itu sangatlah penting. Bukan hanya gaji yang akan 

mengikuti tapi disini kerja terus relasi antar koperasi itu bisa sangat 

menunjang perkembnagn kita di suatu koperasi. Mungkin saat ini di masing 

masing koperasi masih menggunakan sistem katakanlah sistem individual 

atau sistem pribadi dari segi kinerjanya masing masing tapi bagaimana kita 

mengembangkan karir kita itu dengan  sistem kerja tim karena kesuksesan 

sebuah koperasi kesuksesan sebuah bmt itu tidak diukur dari salah satu 

pribadi masing masing tapi salah satunya adalah kerja dari suatu tim itu 

jadi sukses satu sukses bersama dan satu hal yang terpenting adalah kita 

bekerja disuatu lembaga keuangan di koperasi maupun bmt hal yang perlu 

kita junjung tinggi adalah kejujuran, karena munafik atau tidak pas jika kita 

bekerja di suatu lembaga keuangan kita ingin mengembangkan karir atau 

meningkatkan karir ke jenjang yang lebih tinggi kalau kita tidak ada 

kejujuran untuk diri kita sendiri terutama untuk diri kita kita tidak melihat 

dari orang lain dulu kita terapkan kejujuran itu pada diri kita sendiri  , 

maka itu akan menopang kita atau membawa kita ke suatu tahapan yang 

akan menunjang karir kita untuk kedepannya lebih baik lagi, karena sebuah 

perusahaan akan melihat kita itu bukan dari hanya sebatas pendidikan kita 

atau sebatas hanya dari pengalaman kita tapi perusahaan akan melihat 

kualitas kerja kita saat kita melihat atau menilai suatu pekerjaan dan gaji 

yang kita terima maka dari situ kita akan memperburuk diri kita sendiri 

karena kita akan selalu stand by di posisi itu tapi saat kita bekerja bukan 

melihat dari gaji kita tapi dari profesionalitas kinerja kita kita memberikan 

sesuatu yang lebih maka perusahaan akan memberikan hal yang lebih 

kepada kita dan pastinya perkembangan kair itu sangat penting selain 

menunjang karir kita di suatu lembaga atau di suatu bmt dan koperasi itu 

sendiri dengan berkembanngnya karir kita dari  satu titik jabatan  ke 
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jabatan yang lebih tinggi otomatis gajipun akan mengikuti dan itu sudah 

menjadi hal yang nyata disebuah masayarakat . semakin tinggi posisi 

seseorang, maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan itu akan terjamin. 

Apalagi bekerja di suatu lembaga keuangan , dan memang untuk di 

kalangan masyarakat masih terbilang koperasi atau bmt itu sesuatu hal 

yang kecil atau terkadang sesuatu hal yang karirnya itu tidak menjanjikan 

tapi di satu sisi lain saat kita sudah terjun masuk ke sebuah bmt atau suatu 

koperasi perkembangan itu bukan hanya dilihat dari gaji tapi bagaiman 

kitabisa mensejahterakan masyarakat yang ada diluar sana . bagaimana 

kita bisa membantu , bagaiman kita bisa ikut menopang ekonomi 

masyarakat tentunya dari kecil lah dari daerah sekitar kita sendiri dan itu 

lah perkembangan karir yang sesungguhnya . bukan hanya sebatas gaji. 

Saya rasa cukup untuk itu.” (Ibu Eva Nurliana, 2018). 

Berdasarkan pendapat tiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan karir sangat penting karena berkaitan dengan jabatan yang dapat 

menunjang kesejahteraan, profesionalitas serta mengacu pada peraturan 

pemerintah tentang sertifikasi kompetensi. Organisasi sebaiknya memiliki 

anggaran biaya untuk pengembangan karir. Pengembangan karir yang paling 

utama ditentukan oleh pribadi masing-masing. Pengembangan karir memberikan 

pengalaman karyawan yang dapat memberikan pelayanan  lebih baik, sehingga 

akan menaikkan karirnya sendiri. Oleh karena itu, pengembangan karir sangat 

penting dalam meningkatan kinerja karyawan maupun organisasi. 

2. Hasil Wawancara Tentang Strategi Pengembangan Karir 

Pada sebuah BMT ataupun koperasi pasti memiliki sistem atau strategi 

masing masing dalam pengembangan karir, begitu juga dengan KSPPS Artha 

Melati Jepara  yang menerapkan sistem pemanfaatan karyawan lama untuk 

dipromosikan. Berikut 3 pernyataan tentang strategi pengembangan karir KSPPS 

Artha Melati Jepara menurut Ketua Pengurus, Manajer dan salah satu Karyawan 

di KSPPS Artha Melati Jepara. 
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Ketua Pengurus, Ibu Deni Fatmi mengatakan bahwa: 

“Yang sudah dilaksanakan yaaa tadi mas, dari pelatihan dan 

pengembangan yang telah didapatkan langsung diaplikasikan dalam 

mengemban tugas sehari hari, kalo memang dia di marketing apa yang 

sudah didapat dari hasil pengembangan karir itu tadi ya memang harus 

dilaksanakan, dan harus ada bedanya setelah dia mengikuti jenjang 

pendidikan dari jenjang sebelumnya itu harus ada bedanya dan harus 

diaplikasikan.ilmu yang didapat. Kalo kemarin kan kspps artha melati 

sudah mendelegasikan marketing kemudian kalau menajernya sudah, 

marketingnya sudah kemudian yaa sebagai catatan bahwa pengembangan 

karir ini bisa dilaksanakan secara intern maupun ekstern. Rencananya awal 

oktober nanti kspps artha melati nanti bergabung dengan ujks yasmin akan 

membuat pelatihan tersendiri dan rencananya akan diambilkan narasumber 

dari pengurus PuskopSyah kabupaten jepara. Dan itu juga salah satu 

bentuk pengembangan karir berupa pelatihan, tujuannya tidak lain dan 

tidak bukan adalah untuk meningkatkan derajat profesional koperasi 

khususnya kspps artha melati dan ujks yasmin yang kedua duanya adalah 

koperasi milik fatayat NU kabupaten jepara.” (Ibu Deni Fatmi, 2018). 

Manajer, Agung Cahyono menyampaikan bahwa: 

“Memang kalau pertama dari dasar dulu, kita melihat dari kualitas 

orangnya dulu , dia mempunyai potensi dimana kalau memang itu potensi 

di marketing  ya kita terapkan di marketing, kalau potensi di teller ya 

ditaruh di teller . dan di bmt atau di kspps artha melati , marketing tidak 

sekedar marketing, dia harus menguasai di semua bidang, contoh marketing 

saja harus menguasai market sekarang, yang kedua harus bisa menguasai 

pelayanan, melayani nasabah , terus yang ketiga pendampingan, nantinya 

nasabah nasabah yang ada lebih berpotensi bagaimana kualitas usahanya 

jadi lebih bagus, sehingga berdampak ke simpanan atau ke pembayaran 

pembayaran angsuran pembiayaan itu akan memiliki kualitas yang lebih 

bagus, terus yang keempat adalah penanganan-penanganan kredit 

bermasalah. Pastinya kita tak luput dengan semua yang ada di semua 

masyarakat jepara khususnya, karena artha melati adanya di jepara, belum 

bisa diluar jepara, pasti pasar di Artha Melati dijepara ada yang 

mengalami permasalahan, saah satunya kualitas pembayarannya, dan 

sebagainya harus ada penangan penanganan melalui penagihan penagihan, 

jadi dari marketing itu yang awal untuk menjadi bekal marketing 

menunjang karir sejauh mana. Jadi dia saat menjadi kabag marketing nanti 

dia sudah paham dan sudah tahu kondisi staff dibawahnya karena dia 

sudah mengalami sendiri, jadi secara tidak langsung dia juga belajar dari 

pengalamannya dia , karakter karakter di lapangan seperti apa, dia sudah 

paham karena disana sebagai pelaku.jadi itu strategi dari artha melati yang 

selama ini diterapkan marketing tidak sekedar pelayanan saja dan juga 

pemasaran saja, tetapi dia mencakup dan menguasai semuanya. Dan dia 
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juga belajar secara administratif, perencanaan, untuk pemenuhan target, 

jadi karyawan yang ada di artha melati semua yang kiranya ada potensi di 

dalam dirinya pasti kita gali dan kita tingkatkan kualitas kualitasnya. 

Mungkin nanti setelah di artha melati dia menginginkan jenjang karir di 

tingkat yang lebih besar seperti perbankan dia sudah paham dimanapun dia 

sudah paham.” (Bapak Agung Cahyono, 2018). 

Sedangkan menurut salah satu karyawan, Ibu Eva Nurliana bahwa: 

“Kalau disini memang dimulai dari bawah cukup wajar suatu perusahaan 

itu menempatkan seseorang pada posisi mungkin dari nol, tapi dengan kita 

melihat kualitas kerjanya , maka secara bertahap atau punya spesifikasi 

spesifikasi khusus atau nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya dan pastinya 

untuk jenjang karir  atau perkembangan karir di artha melati kita lebih 

menutamakan untuk pegawai atau karyawan lama kita promosikan untuk 

bisa ke jenjang karir yang lebih tinggi mungkin banyak di bmt atau di 

koperasi lain yang saat ia mebutuhkan tenaga profesional atau mungkin 

jabatannya yang lebih tinggi dia melihat sebuah seseorang itu dari 

pendidikan atau dari pengalaman kerjanya tapi untuk di artha melati kita 

bener bener memberikan kesempatan bagaimana pengelola atau karyawan 

sendiri itu selalu bisa untuk berfikir positif dan berkembang bahwa karir di 

artha melati itu bukan hanya stand by atau kita berada di posisi itu 

selamanya itu tidak, tapi bagaimana dengan dia memberikan kinerja yang 

tinggi dan dia memberikan kualitas kerja yang maksimal maka dia akan 

yakin kalau pengembangan karir itu akan mengikuti karena tadi, sistem di 

artha melati adalah kita lebih mengutamakan karyawan yang sudah lama 

dan yang lebih dulu di artha melati daripada harus mencari karyawan yang 

baru , yang harus butuh adaptasi harus ada penyesuaian kita lebih 

mnggunakan atau kita lebih mempromosikan karyawan yang lama, karena 

secara pengalaman atau secara kinerja kita sudah paham betul dia seperti 

apa.” (Ibu Eva Nurliana, 2018). 

Berdasarkan tiga pernyataan tersebut, dapar disimpulkan bahwa salah satu 

strategi pengembangan karir karyawan KSPPS Artha Melati yaitu dengan 

pengaplikasian dari pelatihan yang diikuti terhadap kinerja sehari hari. 

Pengembangan karir dilaksanakan secara intern maupun ekstern. Kemudian, akan 

dilakukan evaluasi perbedaan sebelum dan setelah diberikannya pelatihan. 

Karyawan KSPPS Artha Melati ditempatkan sesuai potensi yang dimiliki. Jenjang 

karir karyawan dimulai dari bawah. Disamping pendidikan dan pengalaman, 

penentuan jenjang karir dapat dilihat dari kualitas dan hasil kinerja yang 
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dilakukan karyawan. Dalam mengisi jabatan yang kosong, KSPPS Artha Melati 

mengutamakan untuk mempromosikan karyawan lama dibandingkan harus 

mengambil dari pihak luar atau karyawan baru karena butuh adaptasi kembali. 

Karyawan dalam sebuah jabatan diharapkan mampu menguasai beberapa tugas. 

Hal tersebut dimaksudkan ketika terdapat kenaikan jabatan, para karyawan tidak 

perlu banyak melakukan penyesuaian. 

3. Hasil Wawancara Tentang Kendala Dalam Pengembangan Karir 

Dalam menjalankan suatu sistem pasti ada beberapa kendala ataupun 

kelemahan, begitu pun di KSPPS Artha Melati, Tiga (3) narasumber dari KSPPS 

Artha Melati yaitu Ketua Pengurus, Manajer dan salah satu karyawan menuturkan 

kendala atau kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut: 

Menurut ketua pengurus, Ibu Deni Fatmi bahwa: 

“Kendalanya termasuk biaya sangat tinggi biaya kompetensi dan untuk 

mendapatkan sertifikat kompetensi itu cukup tinggi makanya yang selama 

ini dilakukan oleh kspps artha melati adalah mengikuti pelatihan yang 

dilakukan secara bersama sama, kalau kemarin dari pbmt yang 

melaksanakan . jadi ya intinya disengkuyung bareng biayanya, jadi biar 

agak murah beban yang ditanggung oleh koperasi . kalau mengikuti secara 

mandiri itu biayanya memang cukup mahal dan itu juga kita 

memberlakukan di kspps artha melati dan bagi yang didelegasikan untuk 

mengikuti uji kompetensi di bidangnya masing masing disertai dengan 

perjanjian. Kemudian biayanya juga begitu biaya juga bervariatif kalo 

memang biayanya tinggi, itu bisa juga dilaksanakan dengan biaya fifty-fifty 

koperasi menanggung separuh, kemudian yang bersangkutan dalam hal ini 

pengelola menanggung separuh.” (Ibu Deni Fatmi, 2018) 

 

 

Manajer, bapak Agung Cahyono mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya semua itu tidak ada kelemahan tergantung pada diri 

karyawan masing masing , keseriusannya untuk bekerja, terus mau tidaknya 

melakukan strategi strategi yang sudah diberikan dari artha melati , intinya 

disitu keseriusan untuk bekerja saja sebenarnya dan itu saja dasar utama 
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adanya permasalahan teknis dalam bekerja, semuanya kalau dijalankan gak 

ada masalah.” (Bapak Agung Cahyono, 2018) 

Sedangkan menurut salah satu karyawan, ibu Eva Nurliana bahwa: 

“Kalau kendalanya mungkin cukup banyak ya mas, salah satunya adalah 

mungkin karena terkadang sdm dari pengelola yang belum memenuhi . 

terus yang kedua karena adanya persaingan diantara pengelola itu sendiri 

jadi kita bener bener disini untuk tadi dengan sistem kita lebih 

mempromosikan karyawan lama atau pengelola lama kita berusaha untuk 

kita bisa fair kita bisa jujur supaya tidak ada rasa persaingan yang negatif 

tapi disini semua persaingan secara positif bagaimana dia ingin bisa 

mengembangkan karir di artha melati untuk meningkatkan posisi karirnya 

di artha melati dia bisa mencapainya dengan bener bener kinerja yang dia 

berikan benar benar dengan kualitas dan semata mata hanya karena rasa 

kedekatan dengan pimpinan ataupun kedekatan dengan pemilik koperasi itu 

sendiri tapi bener bener dari kinerjanya dia dan salah satunya adalah kita 

menggunakan sistem ujian atau test yang benar itu hasilnya tidak bisa kita 

bohongi, dia mampu atau tidak selain kita melihat kinerja dia selama ini 

maka hasil tes itulah yang akan menentukan untuk jenjang karirnya yang 

lebih baik untuk kedepan.” (Ibu Eva Nurliana, 2018). 

Berdasarkan pernyataan ketua pengurus, manajer dan karyawan KSPPS 

Artha Melati, kendala atau kelemahan-kelemahan pada sistem atau kebijakan 

pengembangan karir di KSPPS Artha Melati meliputi biaya yang terlalu tinggi. 

Kendala tersebut diatasi dengan cara menerapkan kebijakan biaya fifty-fifty, atau 

dengan diadakannya pelatihan gabungan dengan asosiasi. Keseriusan karyawan 

dalam bekerja terkadang tidak menerapkan ilmu yang sudah diberikan. Disamping 

itu, sumber daya manusia dari pengelola dinilai belum memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan. Persaingan antar karyawan yang kurang sehat juga menjadi kendala 

atau kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh KSPPS Artha Melati. Apabila 

semua teknis dijalankan dalam pekerjaan, maka tidak akan ada lagi ada masalah 

pada organisasi. 
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4. Hasil Wawancara Tentang Bentuk Pengembangan Karir 

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk  pengembangan karir, 

salah satunya yaitu pegembangan dan pelatihan, promosi dan juga mutasi, dan ada 

syarat maupun kriteria-kriteria untuk menuju ke tiga hal tadi. Tiga (3) narasumber 

dari KSPPS Artha Melati yaitu Ketua Pengurus, Manajer dan salah satu karyawan 

menuturkan bahwa: 

Menurut ketua pengurus, Ibu Deni Fatmi bahwa: 

“Kalo yang berlaku di kspps artha melati mutasi kemudian promosi 

khususnya promosi , seumpama kan mendirikan cabang baru atau kantor 

cabang baru itu semua karyawan berhak mengikuti test calon pimpinan 

kantor cabang, nah itu nanti diseleksi siapapun boleh ikut , maksudnya 

boleh ikut ya yang sudah jadi karyawan (karyawan lama) boleh ikut kecuali 

manajer kemudian nanti mengikuti test kemudian juga yang terakhir 

didukung dengan psikotest dari psikolog.” 

Manajer, bapak Agung Cahyono mengatakan bahwa: 

“Pasti hasil kinerjanya yang pertama, terutama dalam pemenuhan target , 

pasti di suatu lembaga keuangan atau bidang jasa atau dimanapun 

khususnya di artha melati tidak luput dengan target , pasti progress 

kerjanya harus bagus , bagaimana cara dia dalam pemenuhan target itu , 

disitu untuk mencapai 3 hal tadi dari dasar ya itu pertama adalah program 

kerja dan untuk pemenuhan target itu . jadi terarah, dia bekerja itu terarah 

terprogram, jelas, setiap harinya dia mau melakukan apa dan itu bias 

dinilai setiap bulannya sampai sejauh mana dia untuk mencapai 3 hal yang 

jenengan tadi tanyakan,” 

 

Sedangkan menurut salah satu karyawan, ibu Eva Nurliana bahwa: 

“Salah satunya adalah artha melati selalu bekerja sama dengan bmt lain 

atau asosiasi koperasi di jepara untuk selalu mengadakan pelatihan 

maupun sertifikasi setiap posisi setiap jabatan baik itu mulai dari jabatan 

kecilpun atau sampai atas baik mulai dari teller sampai manajer itu pasti 

kita memberikan pelatihan karena tadi kita tidak hanya melihat jenjang 

karir itu bisa naik hanya karena kedekatan emosional dengan pimpinan tapi 

kita bener bener mendapatkan kualitas sdm dari pengelola yang bener 

bener mumpuni atau kita anggap mampu . salah satunya adalah dari 
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pelatihan itu baik pelatihan marketing bagian teller maupun manajer 

sampai ke sertifikasinya insyaallah artha melati selalu mengupayakan untuk 

biaya biaya tersebut . karena di artha melati salahsatunya kita ada 

cadangan pendidikan yang bagaimana kita selalu memberikan ilmu ilmu 

baru inovasi baru untuk setiap karyawan untuk bisa selalu berkembang 

atau selalu berinovasi dalam pencapaian target yang sudah diberikan 

termasuk dengan kinerjanya masing-masing jadi nanti saat ada mutasi atau 

ada promosi jabatan maka temen temen dari artha melati itu sudah siap 

dengan bekal materi maupun dengan bekal pengalaman yang dia dapatkan 

di lapangan jadi tidak hanya sebatas mereka pengalaman di lapangan tapi 

secara materi atau pendidikan sudah dibekali sedikit oleh artha melati 

dengan lebih baik lagi.” 

Berdasarkan pernyataan tiga informan tersebut tentang bentuk 

pengembangan karir seperti pengembangan, pelatihan, promosi dan mutasi, 

KSPPS Artha Melati memberikan kesempatan yang sama kepada karyawannya  

untuk mengembangkan karirnya. Apabila terdapat posisi yang kosong, karyawan 

yang merasa mampu dipersiahkan untuk mengikuti test. Salah satu test untuk 

mengetahui seorang karyawan mampu atau tidak untuk menjabat adalah dengan 

psikotes. Faktor lain dalam mengisi jabatan juga dinilai berdasarkan kinerjanya. 

Kinerja dilihat dari pemenuhan target dan progres kerja. Sertifikasi juga 

merupakan faktor yang mendukung naiknya karir atau jabatan. Disamping itu, 

pengaplikasian atas pelatihan yang telah diikuti seorang karyawan juga 

mempengaruhi pengembangan karirnya. 

5. Hasil Wawancara Tentang Perbedaan Pengembangan Karir pada 

KSPPS Artha Melati Jepara Dengan BMT Lain 

Dalam sistem pengembangan karir juga pasti ada hal yang berbeda antara 

BMT satu dengan BMT yang lain, adapun beberapa perbedaan ataupun keunikan 
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sistem pengembangan karir di KSPPS Artha Melati adalah seperti pernyataan 

berikut: 

Menurut ketua pengurus, Ibu Deni Fatmi bahwa: 

“Kalau di bmt lain saya kurang paham kemudian yoo nek ngelem bmt.ne 

dewe yoo kayaknya gak bagus, dikira sombong, tapi yang jelas saya sebagai 

pengurus merasa bangga dengan inovasi inovasi dari baik dari manajer 

maupun kepala cabang ataupun dari yang lain yang saat ini bahwa untuk 

mempromosikan artha melati sayasendiri menilai cukup bagus, ada saja 

inovasi yang itu tidak dilakukan di bmt bmt lain, kemudian entuk kerjasama 

yang sudah dijalankan selama ini seperti setiap hari sabtu mesti ada 

meeting secara bersama evaluasi di semua kantor cabang dan yang terakhir 

kemarin adalah laporan bulanan itu dilaporkan oleh masing masing teller, 

naah itu juga bentuk atau wujud dari latihan untuk menjadi profesional 

bahwa semua insan yang ada di artha melati itu bisa maju untuk 

mempresentasikan hasil yang dicapai di masing-masing kantor cabang. Itu 

juga salah satu penilaian positif dari pengurus dan pengawas, mungkin 3 

bulan yang akan datang mungkin saja bagian marketing yang 

menyampaikan . kalau gak salah seperti itu . karena yang pertama dulu 

yang menyampaikan adalah kepala cabang kepala cabangnya. Itu juga 

salah satu pembelajaran mental bahwa oooh ngomong di depan orang 

bnyak itu seperti apa, itulah yang mungkin lain daripada yang lain dari bmt 

yang lain, kemungkinan seperti itu.” (Ibu Deni Fatmi, 2018). 

Manajer, bapak Agung Cahyono mengatakan bahwa: 

“Ya kalau namanya koperasi , namanya bmt itu kan kita ke asasnya dulu 

koperasi dari anggota untuk anggota, terus secara kinerja itu secara 

individu atau per AO,  secara umum seperti itu , , secara manajemen artha 

melati tidak ada dalam teori, nama semi perbankan itu tidak ada, adanya ya 

kinerja di perbankan itu tehniknya seperti apa, dikoperasi seperti apa, tapi 

di koperasi tadi ya seperti itu,  dia masih individu atau perorangan, kalau 

diperbankan dia pake tim atau kalau tidak begitu ya marketing ya 

pemasaaran saja, penagihan ya penagihan saja, kalau di artha melati 

karyawan bias multi, marketing ya bisa menguasai semua  dan untuk 

strategi di artha melati sendiri kita pakai tim, atau semi perbankan, kita 

mengadopsi semi perbankan lah . kita belum sampai menginjak ke 

perbankan yang ada beberapa lini , jadi yang pertama adalah kita pakai tim 

, di satu kantor cabang itu ada kepala cabang, ada teller, teller itu 

merangkap jadi 3 hal, ada customer servis, teller dan admin. Yang untuk 

marketing dia tidak pemasaran saja dia juga menjadi pelayanan untuk di 

lapangan  dan juga proses penagihan  juga pendampingan, dan kita 

pastinya jga ada tim untuk analisakredit juga kita terapkan bagaimana 

memberikan kredit atau pembiayaan kepada seseorang tidak mung sekedar 
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dari nilai orang secara pribadi atau dari marketing hanya satu orang tapi 

juga menggunakan tim dan juga dari tim tim yang lain dalam penagihan 

atau eksekutor itu juga ada tim sendiri dan kita sudah pakai berapa bagian 

yang sudah sesuai dengan job dan tugasnya masing masing secara tim, itu 

yang selama ini kita gunakan yang namanya semi perbankan tadi , mungkin 

dari temen temen atau bmt yang lain mau menerapkan, hindari kerja secara 

individu karena akan menimbulkan dampak negative yang lebih besar 

daripada kerja tim.” (Bapak Agung Cahyono, 2018). 

 

Sedangkan menurut salah satu karyawan, ibu Eva Nurliana bahwa: 

“Dibilang unik cukup unik mungkin memang ya mas amin, karena di bmt 

artha melati itu mungkin kalau di bmt lain itu kebanyakan step by step atau 

bertahap mungkin dari posisi teller  bisa naik ke marketing , dan marketing 

bisa naik ke kepala cabang ataupun kepala cabang bisa  naik ke kabag, tapi 

khusus di artha melati , selama dia mampu selama dia dapat memberikan 

kualitas kerja yang bagus dari bawah naik ke step yang lebih tinggi , misal 

langsung locat ke 2 step lebih tinggi itu bisa dia dapatkan . contoh misal dia 

seorang teller tapi dengan pelatihan dengan pengalaman yang dia dapatkan 

di artha melati dan fasilitas yang diberikan di artha melati dia mampu 

maka saat ada promosi misalkan ada jabatan kepala cabang teller juga bisa 

menjadi ikut dalam promosi kepala cabang itu, selama  tesnya dia mampu 

selama dari segi profesionalitas kerja dia mampu kenapa tidak jadi disini 

tidak terus kita harus naik step per step ke jabatan 1 tingkat diatasnya tapi 

kita bener bener melihat kualitas . jadi masing masing karyawan itu 

berlomba lomba menunjukkan kualitas terbaiknya meskipun saat ini dia 

berada di jabatan yang paling bawah tapi dia yakin untuk menuju jabatan 

yang lebih tinggi karena dia yakin dengan kemampuannya di artha melati , 

itu salah satunya cara yang digunakan untuk bisa mengikat karyawan di 

artha melati tetep semnagt kerjanya , untuk tetap menunjukkan kinerja 

bagus dan tentunya untuk selalu berfikir positif untuk berkembang di artha 

melati.” (Ibu Eva Nurliana, 2018). 

Berdasarkan pernyataan dari ketua pengurus, manajer dan salah satu 

karyawan KSPPS Artha Melati, perbedaan yang dimiliki oleh BMT nya 

dibandingkan BMT lain adalah inovasi atas pengembangan karir. Terdapat 

meeting dan evaluasi khusus pada masing-masing jabatan setiap minggunya. 

Penyampaian laporan perkembangan cabang tidak hanya dilaksanakan oleh kepala 

cabang saja, tetapi marketing ataupun teller juga harus bisa melaporkan sebagai 

bentuk memperkuat mental jika sudah di jabatan yang lebih tinggi. Sistem kerja 
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yang diterapkan KSPPS Artha Melati adalah tim, berbeda dengan BMT lain yang 

umumnya ndividu atau per AO. Strategi yang digunakan sedikit diadopsi dari 

perbankan. Pengembangan karir membuat karyawan KSPPS Artha Melati mampu 

menguasi beberapa tugas yang lain. Hal yang paling membedakan adalah 

karyawan di KSPPS Artha Melati dapat mengisi posisi jabatan dua kali lebih 

tinggi jika mampu lolos tes. 

4.2.2. Kaitan Antara Hasil Wawancara Dengan Informan Terhadap 

Landasan Teori 

4.2.2.1. Pentingnya Pengembangan Karir 

Pengembangan karir sangat penting karena berkaitan dengan jabatan yang 

dapat menunjang kesejahteraan, profesionalitas serta mengacu pada peraturan 

pemerintah tentang sertifikasi kompetensi. Organisasi sebaiknya memiliki 

anggaran biaya untuk pengembangan karir. Pengembangan karir yang paling 

utama ditentukan oleh pribadi masing-masing. Pengembangan karir memberikan 

pengalaman karyawan yang dapat memberikan pelayanan  lebih baik, sehingga 

akan menaikkan karirnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Marwansyah (2012) yang mengemukakan bahwa pengembangan karier meliputi 

keterampilan, pendidikan dan pengalaman serta teknik-teknik modifikasi dan 

perbaikan perilaku, yang memberikan nilai tambah sehinga memungkinkan 

seseorang untuk bekerja lebih baik. Begitu juga dengan Sunyoto (2012), 

menyatakan bahwa pengembangan karier merupakan peningkatan-peningkatan 

pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier. Oleh 



59 
 

 
 

karena itu, pengembangan karir sangat penting dalam meningkatan kinerja 

karyawan maupun organisasi. 

4.2.2.2. Strategi Pengembangan Karir 

Salah satu strategi pengembangan karir karyawan KSPPS Artha Melati yaitu 

dengan pengaplikasian dari pelatihan yang diikuti terhadap kinerja sehari hari. 

Pengembangan karir dilaksanakan secara intern maupun ekstern. Kemudian, akan 

dilakukan evaluasi perbedaan sebelum dan setelah diberikannya pelatihan. 

Karyawan KSPPS Artha Melati ditempatkan sesuai potensi yang dimiliki. Jenjang 

karir karyawan dimulai dari bawah. Disamping pendidikan dan pengalaman, 

penentuan jenjang karir dapat dilihat dari kualitas dan hasil kinerja yang 

dilakukan karyawan. Dalam mengisi jabatan yang kosong, KSPPS Artha Melati 

mengutamakan untuk mempromosikan karyawan lama dibandingkan harus 

mengambil dari pihak luar atau karyawan baru karena butuh adaptasi kembali. 

Karyawan dalam sebuah jabatan diharapkan mampu menguasai beberapa tugas. 

Hal tersebut dimaksudkan ketika terdapat kenaikan jabatan, para karyawan tidak 

perlu banyak melakukan penyesuaian. Strategi atau faktor-faktor yang ditentukan 

oleh KSPPS Artha Melati dalam pengembangan karir sesuai dengan pendapat 

Siagian (2006), terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pengembangan karir 

seseorang, yaitu (1) Prestasi kerja, (2) Pengenalan oleh pihak lain, (3) Kesetiaan 

pada organisasi, (4) Pembimbing dan Sponsor, (5) Dukungan para bawahan, (6) 

Kesempatan untuk bertumbuh dan (7)  Berhenti atas permintaan dan kemauan 

sendiri. 
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4.2.2.3. Kendala Pengembangan Karir 

Kendala atau kelemahan-kelemahan pada sistem atau kebijakan 

pengembangan karir di KSPPS Artha Melati meliputi biaya yang terlalu tinggi. 

Kendala tersebut diatasi dengan cara menerapkan kebijakan biaya fifty-fifty, atau 

dengan diadakannya pelatihan gabungan dengan asosiasi. Keseriusan karyawan 

dalam bekerja terkadang tidak menerapkan ilmu yang sudah diberikan. Disamping 

itu, sumber daya manusia dari pengelola dinilai belum memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan. Persaingan antar karyawan yang kurang sehat juga menjadi kendala 

atau kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh KSPPS Artha Melati. Apabila 

semua teknis dijalankan dalam pekerjaan, maka tidak akan ada lagi ada masalah 

pada organisasi. 

4.2.2.4. Bentuk Pengembangan Karir 

KSPPS Artha Melati memberikan kesempatan yang sama kepada 

karyawannya  untuk mengembangkan karirnya. Apabila terdapat posisi yang 

kosong, karyawan yang merasa mampu dipersilahkan untuk mengikuti test. Salah 

satu test untuk mengetahui seorang karyawan mampu atau tidak untuk menjabat 

adalah dengan psikotes. Faktor lain dalam mengisi jabatan juga dinilai 

berdasarkan kinerjanya. Kinerja dilihat dari pemenuhan target dan progres kerja. 

Sertifikasi juga merupakan faktor yang mendukung naiknya karir atau jabatan. 

Disamping itu, pengaplikasian atas pelatihan yang telah diikuti seorang karyawan 

juga mempengaruhi pengembangan karirnya. Bentuk pengembangan karir yang 

diterapkan oleh KSPPS Artha Melati sesuai dengan Pengembangan karier 

pegawai baik dari segi karier menurut (Moenir, 1993), yaitu (1) Melalui 
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pendidikan, (2) Melalui promosi, (3) Melalui perpindahan pegawai atau mutasi, 

(4) Rekomendasi atau dukungan dari atasan. 

4.2.2.5. Penarikan Kesimpulan 

Hasil wawancara dengan informan tentang sistem pengembangan karir 

beserta hal yang berhubungan dengan karir di KSPPS Artha Melati Jepara,  di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Karir sangatlah penting terhadap lembaga atau perusahaan kecil seperti 

BMT atau Koperasi karena sangat menunjang pada tunjangan dan juga 

kesejahteraan bagi  karyawan. 

2. Mengacu pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 2018 

tentang badan nasional sertifikasi profesi:  “ Sertifikasi Kompetensi Kerja 

adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus”. 

Maka KSPPS Artha Melati Jepara ingin melangkah untuk menuju ke 

profesionlitas dengan masing masing bagian di jabatan apapun harus memiliki 

sertifikat kompetensi. 

3. Jabatan atau karir seorang karyawan di Artha Melati Jepara dapat 

meningkat yang paling utama dinilai dari kualitas kerja dan juga hasil 

dari kinerja. 

4. Proses pengembangan karir dapat berbentuk: 

a. Melalui pendidikan 

b. Melalui promosi 
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c. Melalui perpindahan pegawai atau mutasi 

d. Rekomendasi atau dukungan dari atasan. 

5. KSPPS Artha Melati Jepara menggunakan sistem bekerja dengan model 

kerja sama tim, bukan dengan kerja individu atau per AO. 

6. KSPPS Artha Melati Jepara mengutamakan karyawan lama jika ada 

suatu jabatan yang kosong. 


