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ANALISIS KEBIJAKSANAAN UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI BTPN 

SYARI’AH BANJARMASIN TABERANI EMAIL : tbtebe9@gmail.com ABSTRAK BTPN 

Syariah Banjarmasin adalah berada di jalan Keramat Raya No.99 Rt.8 Banjarmasin. 

Lembaga keuangan ini berdiri pada tanggal 6 November: 

06/BH/07/KUKM/-1/KOPNAKER tanggal 21 april 2003.  

 

Lembaga keuangan syariah BTPN Syariah Banjarmasin adalah usaha jasa simpan pinjam 

syariah dan perbankan syariah. ingin mengetahui bagaimana Kebijaksanaan. Adapun 

permasalahan yang dihadapi oleh BTPN Syariah Banjarmasin yang bagaimana 

kebijaksanaan pengembangan dilakukan oleh BTPN Syariah Banjarmasin. Adapun teknik 

yang digunakan dalatn penelitian ini adalah teknik pengamatan langsung ke 

perusahaan, wawancara, observasi, studi kepustakaan.  

 

aktifitas dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan kinerja secara maksimal, kinerja 

menunjukan. Penarikan kesimpulan secara induktif, akhirnya diketahui bahwa observasi 

disimpulkan bahwa BTPN Syariah Banjarmasin sudah dikatakan baik, baik dari segi visi, 

pekerjaan, pelatihan itu sendiri.  

 

Penelitian ini dianalisa secara deskriftif kualitatif dengan mengemukakan keadaan yang 

sebenarnya dari data, info atau fakta yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tanya 

jawab kepada pimpinan dan karyawan yang menjadi responden penelitian. Data-data 

tersebut dijelaskan secara kualitatif sebagai hasil penelitian. Dan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan BTPN Syariah Banjarmasin, disarankan pada pelatihan pada karyawan 

BTPN Syariah Banjarmasin seharusnya kesemua karyawan, karema sehingga dapat 

meningkatkan skill dari masing-masing karyawan BTPN Syariah Banjarmasin.  

 



Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan PENDAHULUAN Dengan 

berkembangnya bisnis di BTPN yang semakin marak, sehingga menyebabkan 

perubahaan yang sangat besar dalam persaingan , pemasaran, dan juga dalam 

penanganan transaksi antara nasabah dan pihak BTPN, dan juga BTPN dengan BTPN 

yang lain. Hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keutiggulan yang dapatdan 

mampu memberikan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhan nasabah, dan mampu 

menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas tinggi. Adapun kaitannya dengan 

fungsi dan tujuan BTPN yaitu, diharapkandapat mengembangkan dan melakukan 

kegiatan usaha secara legal.  

 

Adapun beberapa cara yang tepat yaitu melakukan dua pola pengembangan, yaitu 

berbentuk Koperasi Syariah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam beberapa 

waktu BTPNdilaksanakan dalam bentuk Koperasi Syariah , akan tetapi setelah keluarnya 

UU No. 7 atau 1992 , BTPN baru mulai mengembangkan diri menjadi lembaga 

keuangan yang mandiri (Ridwan, 2013 :34) Dalam keadaan yang seperti ini, coba 

dimanfaatkan oleh salah satu BTPNSyariah Banjarmasin.  

 

Dalam dunia bisnis, perushaan-perusahaan harus menyiapkan strategi-strategi yang 

baru ataupun cara untuk mengatur bagaimana cara menyempurnakan agar perusahaan 

dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan yang ketat untuk dapat 

menghasilkan produk dan jasa yang baik bagi Nasabah (Halim, 2009 : 29) Dengan 

kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh BTPNseperti, fasilitas kantor yang 

memadahi, penampilan karyawan rapi, peralatan dan teknologi yang digunakan baik, 

dan respon yang cepat dari karyawan dan juga jaminan keamanan bagi pemilik 

tabungan yang selalu di jaga dengan baik oleh pihak BTPN.  

 

Disamping itu kedekatan selalu di jaga dengan baikoleh pihak BTPN, disamping itu 

kedekatan antara karyawan dan Nasabah juga sangat berpengaruh agar karyawan dapat 

memahami apa yang diharapkan oleh Nasabah, seperti sikap terhadap Nasabah, 

Kedisiplinan Karyawan, dan Kemampuan menyediakan pelayanan yang baik untuk 

Nasabah. Adapun pengertian pelayanan disini dalam kamis ekonomi di nyatakan bahwa 

pelayanan adalah layanan oleh produsen terhadap pengguna barang atau konsumen.  

 

Dengan ditunjangnya pelayanan yang baik tidak serta merta Nasabah akan begitu saja 

langsung mudah memberikan kepercayaan terhadap BTPNtersebut, dengan kurangnya 

sosialisasi dapat menyebabkan kurang minatnya Nasabah untuk menabung diBTPN, dan 

juga sikap yang kurang baik terhadap pelayanan ketika Nasabah akan menggunakan 

jasa BTPNtersebut, keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan pula baik ataupun 

buruknya pelayanan dan kondisi yang baik sebuah perusahaan akan dapat mudah 

berkembang sesuai apa yang dilakukanterhadap Nasabah mereka itu sendiri pada waktu 



melakukan transaksi pada perusahaan tersebut.  

 

Dengan demikian dapat membuktikan bahwa pelayanaan yang baik dari sikap yang baik 

terhadap Nasabah akan memberikan efek yang positif bagi berkembangnya BTPN. Agar 

Nasabah semakin puas dengan pelayanan yang baik oleh BTPN, maka perusahaan harus 

meningkatkan kualitas pelayanan agar nasabah semakin betah dan bertambah. 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keseluruhan demi perubahan yang di harapkan oleh perusahaan.  

 

Perkembanagan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung pada kinerja 

karyawan yang ada di perusahaan. Dengan peraturan manajemen secara profesional, 

diharapkan pegawai atau karyawan bisa bekerja secara produktif. Manajemen 

memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi.  

 

Suatu organisasi yang melaksanakan manajemen yang baik mempunyai kemungkinan 

yang lebih besar untuk mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien apabila 

dibanding dengan organisasi yang kurang melaksanakan manajemen yang baik. Dalam 

kajian baru ini, manajemen strategi telah mendapatkan perhatian yang besar. Mengkaji 

masalah peranan sumber daya manusia (SDM) merupakan persoalan yang 

penting.Karena manusia memegang peran yang utama dalam menjalankan roda 

organisasi.  

 

Terutama jika dikaitkan dengan efektivitas pelayanan prima, yang akhir-akhir ini, hampir 

menjadi cita-cita setiap instansi perbankan di Indonesia, baik bank swasta maupun bank 

pemerintah, seperti BTPN Syariah Banjarmasin. Berkaitan dengan peningkatan sumber 

daya manusia, secara umum, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai 

atau karyawan adalah sesuatu yang penting.  

 

Masalahnya adalah pelatihan dan pendidikan yang bagaimana, yang sekiranya dapat 

cocok dengan kecakapan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Untuk itu, analisis 

keperluan pelatihan dan pendidikan menjadi penting analisis kebutuhan pelatihan yang 

dipahami sebagai suatu proses pengumpulan data dalam rangka mengidentifikasi 

bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam BTPN Syariah Banjarmasin 

atau instansi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja karyawaan 

produktivitasnya meningkat.  

 

Peranan sumber daya manusia disuatu perusahaan sangatlah penting, sehingga 

biasanya diperlukan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Oleh 

karena itu pemahaman berbagai prinsip, teknik dan metode pengelolaan sumber daya 

manusia merapakan hal penting dan bahkan mutlak dalam mengemudikan dan 



menjalankan roda perusahaan dalam hal ini BTPN Syariah Banjarmasin.  

 

Di lingkungan perusahaan, seperti BRI ini departemen SDM adalah sistem terbuka yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat mereka berada. Dua dari banyak masalah 

yang signifikan dihadapi oleh manajer atau pemimpin dan departemen SDM adalah 

masalah manajemen SDM intenasional dan pemerintah. Masalah eksternal Ragam sikap 

dan budaya Ragam imigrasi dan migrasi Ragam dan profesional Masalah-masalah 

ekonomi global Masalah-masalah pemerintah Masalah organisasi Masalah-masalah 

profesional Masalah sumber daya manusia internasional Perencanaan adalah tindakan 

manajerial untuk memutuskan sekarang hal yang akan dikerjakan di masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.  

 

Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa dasar 

perencanaan SDM adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pimpinan suatu perusahaan 

untuk memutuskan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan oleh perusahaan 

tersebut. Tujuannya ialah agar BTPN Syariah Banjarmasin memiliki tenaga kerja atau 

pegawai yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan BUMN tersebut dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya, akan tetapi juga agar para pegawai yang 

dipekerjakan itu memahami berbagai persyaratan yang ditentukan dan dilaksankannya.  

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, para pejabat pimpinan dalam BTPN Syariah 

Banjarmasin perlu memahami terlebih dahulu berbagai tantangan yang akan dihadapi 

oleh perusahaan yang bersangkutan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Tantangan tersebut pada hakikatnya berkisar pada tiga hal, yaitu : Tantangan yang 

timbul karena tuntutan nasabah, Tantangan perusahaan, Tantangan professional.  

 

Berkaitan dengan persoalan itulah, pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan 

mengambil judul "ANALISIS KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI BTPN SYARIAH 

BANJARMASIN." METODE PENELITIAN Adapun teknik yang digunakan dalatn penelitian 

ini adalah teknik pengamatan langsung ke perusahaan, wawancara, observasi, studi 

kepustakaan HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Kebijaksanaan Pengembangan 

SDM Pengembangan SDM adalah mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi 

tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan 

Kondisi "conditio sine quanon" ini dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi yaitu 

human investasi.  

 

Meskipun program orientasi pengembangan ini memakan waktu dan dana, semua 

organisasi mempunyai keharusan untuk melaksanakannya, dan menyebut biaya untuk 

berbagai program tersebut sebagai investasi dalam SDM. Tujuan utama dalam hal ini, 



pertama, pengembangan dilakukan untuk menutup "gap" antara kemampuan karyawan 

dengan permintaan jabatan.  

 

Kedua, program diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam 

mencapai sasaran-sasaran kerja. Dalam hal ini pengembangan SDM punya ruang 

lingkup lebih luas untuk upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan dan 

sifat-sifat kepribadian, sehingga dapat memegang tanggung jawab dimasa depan.  

 

Pada sisi lain pengembangan SDM tidak hanya sebatas menyangkut internal SDM 

sendiri (yaitu antara lain pengetahuan, kemampuan, sikap, dan tanggung jawab) namun 

juga terkait dengan kondisi eksternal, seperti lingkungan organisasi dan masyarakat. 

Berbagai tuntutan tersebut secara bersamaan saling mempengaruhi pelaksanaan dan 

arah pengembangan SDM, baik menyangkut internal maupun eksternal.  

 

Pada bagian lain, faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM ini dapat dibagi 

kedalam faktor internal yaitu mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat 

dikendalikan organisasi. Berbagai tuntutan tersebut secara bersamaan saling 

mempengaruhi pelaksanaan dan arah pengembangan sumber daya manusia, baik 

menyangkut internal manusianya maupun lingkungan eksteraal.  

 

Pada bagian lain dalam skup organisasi, faktor yang mempengaruhi pengembangan 

sumber daya manusia ini dapat dibagi kedalam faktor internal yaitu mencakup 

keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan organisasi meliputi: Visi dan tujuan 

organisasi, Sesuai dengan wawancara pada tanggal 16 November 2017 tentang visi dan 

tujuan organisasi pada Bapak Asmaji Darmawi, yaitu : "Visi dan misi serta tujuan 

organisasi dari BTPN Syariah Banjarmasin sudah jelas, dan selalu ditanamkan kepada 

karyawan untuk menjalankan job masing-masing serta tujuan yang ada".  

 

Visi yaitu merupakan suatu imajinasi atau gambaran mengenai carayang akan ditempuh 

sebuah organisasi atau perasahaan akan seperti apadimasa yang akan datang. Visi 

disebut sebagai pandangan jangka panjang, selain itu visi dapat juga diterapkan pada 

individu.Bayangkan keadaan perusahaan anda seperti apa kemudian deskripsikan 

karena dari situlah visi akan terbentuk.Kebanyakan visi membahas hal-hal seperti, 

bentuk usaha dimasa yangakan datang, cita-cita yang nantinya ingin dicapai oleh 

perusahaan, arahserta strategi bisnis yang mesti dilakukan dalam mengembangkan 

usaha. Selanjutnya ada Misi, Misi merapakan usaha yang dilakukan untuk dapat 

mewujudkan visi.  

 

Berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai perusahaan dan misi juga merupakan 

bentuk penjabaran apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan visi 



perusahaan. Singkatnya bahwa misimerupakan strategi dari visi. Strategi pencapaian 

tujuan, Sesuai dengan wawancara pada tanggal 16 November 2017 tentang strategi 

pencapaiantujuan organisasi pada Bapak Salahudin Bahri, yaitu : "Strategi pencapaian 

tujuan pada BTPN Syariah Banjarmasin salah satunya dengan breafing setiap pagi 

diberikannya motivasi dan semangat bekerja dari pimpinan BTPN Syariah Banjarmasin". 

Sifat dan jenis pekerjaan.  

 

Sesuai dengan wawancara pada tanggal 16 November 2017 pada Bapak Fahmi Rizani, 

yaitu :"Jenis pekerjaan dan sifatnya sesuai dengan formasi dan keahlian dari 

masing-masing karyawan di BTPN Syariah Banjarmasin, kesesuaian tersebut sangat 

menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi". Faktor yang berpengaruh bagi 

seseorang dalam mencari kerja yaitu skill atau keahlian yang dimiliki dengan kualifikasi 

yang diminta.Selanjutnya pendidikan, kemudian pengalaman kerja (work 

experience).Karena perusahaan lebih menyukai pekerja yang memang sudah ahli dalam 

bidang pekerjaannya dari pada harus memberikan training kepada pemula.  

 

Untuk memilih pekerjaan yang tepat, kita perlu mempertimbangkan faktor kepribadian, 

karena kepribadian berperan dalam menentukan kecenderungan untuk cocok atau tidak 

pada jenis pekerjaan. Jenis teknologi yang digunakan Sesuai dengan wawancara pada 

tanggal 16 November 2017 tentang teknologi yang biasa digunakan pada Bapak Faisal 

Rumiarsi, yaitu: "Alat penunjang dalam proses pelayanan dapat dikatakan lengkap 

seperti computer dan wifi , tetapi dari beberapa komputer yang ada, ada salah satu 

komputer yang rusak ".  

 

Serta faktor eksternal, yaitu Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Sesuai 

dengan wawancara dengan Aisyah Na'ilah padatanggal 16 November 2017 tentang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan pelatihan pada, yaitu :"Hanya orang-orang yang 

dianggap berperan penting pada BTPN Syariah Banjarmasin yang di ikut sertakan dalam 

pelatihan" Pembahasan Dalam pencapaian keselarasan tujuan harus ditempuh melalui 

suatu proses panjang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan dan 

pemeliharaan potensi SDM.  

 

Faktor-faktor dilakukan dalam terwujudnya organisasi kepuasan karyawan dan 

masyarakat, faktor baik dalam diri organisasi itu sendiri maupun diluar organisasi yang 

bersangkutan yaitu faktor internal dan ekternal. Visi dan tujuan organisasi Dari hasil 

wawancara. Bahwa visi dan misi di yang dilakukan BTPN Syariah Banjarmasin adalah 

ditanamkannya kepada karyawan untuk menjalankannya job masing-masing sesuai 

dengan visi misi serta tujuan yang ada. Hal ini sejalan setiap organisasi menipunyai misi 

dan tujuan yang ingin dicapainya., berkaitannya dengan pandanganmasa depan.  

 



Strategi pencapaian tujuan Dari hasil strategi yang di lakukan BTPN Syariah Banjarmasin 

dalam usaha proses pencapaian tujuan kegiatan dilakukan dari pimpinan BTPN Syariah 

Banjarmasin salah satunya di awal kegiatan dengan breafmg setiap pagi memberikan 

motivasi dan semangat bekerja kepada karyawan, strategi digunakan untuk adanya 

memperoleh kesukseasan atau keberhasilan dalam mencapainya tujuan.  

 

Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan adalah : Membuat rencana pencapaian 

tujuna langkah demi langkah. Memberikan reward atau imbalan sederhana jika 

mencapai kemajuan dalam proses pencapaian tujuan. Mencatat kemajuan dalam proses 

pencapaian tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tindakan 

prosesperencanaan untuk mencapinya tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan 

hal-hal yang bersifat terus menerus yang sesuai dengan keputusan bersama dan 

berdasarkan dengan sudut pandang kebutuhan dari pelanggan.  

 

Sifat dan jenis pekerjaan Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting terhadap 

pengembangan sumber daya manusia. Demikian jenis pekerjaan dan sifatnya dengan 

formasi dan keahlian dari masing-masing karyawan, karna kesesuain tersebut sangat 

menunjang dalam pencapian tujuan organisasi di BTPN Syariah Banjarmasin lakukan.  

 

demikian juga yang dilakukan BTPN Syariah Banjarmasin lebih menyukai pekerja yang 

sudah ahli dalam bidang pekerjaanya dari pada harus memberitraining kepada pemula, 

diantaranya adalah skill atau keahlian yang dimiliki dengan kualifikasi diminta di 

perusahaan. Jadi untuk memilih pekerjaan yang tepat, perlu mempertimbangkan faktor 

kepribadian, karena kepribadian ikut berperan menentukan kecenderungan untuk cocok 

atau tidak pada pekerjaan tertentu.  

 

Jenis teknologi yang digunakan Jadi pada dasarnya tujuan teknologi untuk menjamin 

ketercapainya tujuan atau target organisasi, jenis teknologi diperlukan untuk 

mempersiapkan tenaga saat mengoperasikan teknologi. Karena peranan teknologi 

dalam sebuah organisasi sangatlah penting, terutama pada zaman sekarang ini menurut 

semuanya serba cepat danpraktis.  

 

Teknologi yang digunakan pada perasahaan BTPN Syariah Banjarmasin maupun 

organisasi mempunyai hubungan yang erat terhadap berbagai karakteristik organisasi 

seperti kualifikasi karyawan, struktur organisasi dan pola organisasi. Dan alat penunjang 

dalam proses pelayanan sudang lengkap, namun apabila adanya alat penunjang 

tersebut salah satunya ada yang rusak tidak bisa hanya didiamkan, karena bisa 

mengakibatkan diperushaan BTPN Syariah Banjarmasin menjadi terganggu, dan bisa 

merugikan perusahaan BTPN Syariah Banjarmasin sendiri.  

 



Jadi yang tepat dan sesuai dengan bisa bertanggung jawab terhadap alat penunjang 

pelayanan agar kenyamanannya pelayanan di perusahaan, maupun karyawan. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan teknologi untuk memabantu pelajaran dapat memperkecil 

cost dan pembelajaran menjadi fleksibel. Dengan adanya kelengkapan teknologi yang 

diberikan kepada perusahaan sangat membantu suatu organisasi dan organisasi yang 

belajar tidak lepas dari teknologi dalam membantu kinerja dan proses pembelajaran 

yang lebih terarah.  

 

Adapun serta faktor eksternal supaya organisasi itu dapat melaksankan misi dan 

tujuannya maka harus memperhitungkan faktor lingkungan, diantaranya faktor-faktor 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab perkembangan dan teknologi 

di luar organisasi telah sedemikian pesatnya, selain itu faktor-faktor tersebut dapat 

menunjang suatu keberhasilan yang maksimal.  

 

Menurut jaques ellu member arti teknologi sebagai "Keseluruhan metode yang secara 

rasional mengarah dan memilki ciri efesiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia". 

Pada BTPN Syariah Banjarmasin dalam melakukan perkembangan pelatihan dan ilmu 

pengetahuan orang yang berperan penting di ikut sertakan. Untuk karena itu perlu 

hendak diberikannya pelatihan kepada kesemua karyawan agar sebuah penilaian untuk 

mengukur kinerja sumber daya manusia dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian 

tersebut, karena sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan 

tertendu dalam pemsahaan kadang mempunyai level kemampuan yang berbeda 

dengan karyawan yang berbeda dengan karyawan lainnya. Oleh karena itu, karyawan 

baru wajib menambah kemapuan mereka, itu arti pentingnya pelatihan.  

 

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor diatas sangatlah berperan 

penting dalam pengembangan SDM untuk bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang 

bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan dimana 

karyawan didorong belajar berkembang (Sedermayanti, 2008:167). Pengemabangan 

SDM adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya artinya yang 

seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan(Silsilah 2000:249).  

 

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

penulis mengenai Penyelidikan Kebijaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam Upaya Meingkatkan Kualitas Pelayanan di BTPN Syariah Banjarmasin melalui 

indikator visi dan tujuan dari organisasi, strategi pencapaian tujuan, Sifat dan jenis 

pekerjaan, jenis teknologi yang digunakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

pelatihan.  

 

Maka dapat dikatakan berdasarkan penelitian dan observasi bahwa berdasarkan 5 



indikator tersebut dikatakan sudah baik, baik dari segi Visi dan tujuan organisasi, 

Strategi pencapaian tujuan, Sifat dan jenis pekerjaan, Jenis teknologi yang digunakan, 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan pelatihan itu sendiri. Saran-saran Adapun saran 

pada penelitian ini adalah Pelatihan pada karyawan BTPN Syariah Banjarmasin 

seharusnya kesemua Karyawan, karena masing-masing karyawan mempunyai tugas, 

pokok dan fungsi serta tugas pekerjaan yang perlu dilatih sehingga dapat meningkatkan 

skill dari masing-masing karyawan BTPN Syariah Banjarmasin.  

 

Saran untuk penelitian yang akan datang agar lebih baik lagi dan terus 

meningkatkannya sesuai dengan perkembangan keuangan syariah dengan sangat pesat. 
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