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ABSTRACT 

The purpose of this study to examine and analyze selection, training and 

development on organizational performance in moderating Islamic principles at 

Rumah Sakit Islam (RSI) Magelang. Retrieval of this research data through 

interviews with 3 respondents and through questionnaires based on 5-point Likert 

scale where the distribution uses a sample of 113 employees who are jobholder in 

the hospital, so this research is called census research, the questionnaire that 

fulfills the requirements is only 95 questionnaires . The analytical test tool is 

SmartPLS v.3.0 with SEM analysis method (Structure Equation Modeling). The 

results of this study found that, employee selection does not have a positive and 

significant effect on organizational performance, training and employee 

development has a positive and significant influence on organizational 

performance, employee selection has a positive and significant influence on 

organizational performance in moderating Islamic principles , and employee 

training and development does not have a positive and significant influence on 

organizational performance in moderating Islamic principles. 

Keywords: Selection, Training and Development, Islamic Principles, 

Organizational Performance.  

PENDAHULUAN 

Agama Islam merupakan mayoritas agama yang ada di Indonesia. Penerapan 

prinsip agama Islam sangat fleksibel pada segala segi kehidupan seperti halnya 

dalam ekonomi, Islam sangatlah menolak sebuah proses perdagangan dengan 

adanya riba di dalamnya sesuai dengan ayat dalam Al-Quran yang di terbitkan 

oleh Cordoba dan di tafsirkan  El- Qurthuby et al (2015) surat ke 3 ayat ke 130 

yang berisikan “ Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu 

beruntung.” Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur batasan-batasan 

untuk manusia agar tidak sampai terjerumus pada bisikan-bisikan setan yang 

mengarah pada keburukan. Menurut Dhar (2017) dengan menerapkan praktik 

sumberdaya manusia Islam, organisasi akan mencoba untuk mencari rahmat dari 

Allah, kemudian dengan memiliki rahmat dari  Allah kita tidak akan hanya 

mendapatkan keuntungan dunia saja namun di akhirat juga. Menerapkan nilai nilai 

agama Islam di dalam praktik-praktik sumberdaya manusia, hal ini dapat 
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meningkatkan perbaikan pada sistim praktik-praktik sumberdaya manusianya, 

seperti yang dikatakan oleh  Razimi et al (2014) dimana dengan adanya 

penyertaan nilai-nilai dan pedoman Islam dalam sistem sumberdaya manusia akan 

memiliki potensi untuk meningkatkan nilainya karena agama dan sistim 

manajemen sumberdaya manusia berfokus pada manusia dan perilaku mereka. 

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Rana dan Malik (2017) mendapatkan hasil 

bahwa praktik sumberdaya manusia memiliki hasil yang positif terhadap kinerja 

organisasional, kemudian setelah dimoderasi dengan prinsip prinsip Islam 

hasilnya tetap pada positif. 

 Menurut Bohlander (2011) kegiatan manajemen sumber daya manusia 

melibatkan berbagai macam termasuk menganalisis lingkungan kompetitif 

perusahaan dan merancang pekerjaan sehingga strategi perusahaan dapat berhasil 

diterapkan sehingga hal ini, pada gilirannya  membutuhkan mengidentifikasi, 

merekrut, dan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan-pekerjaan; pelatihan, 

memotivasi, dan menilai orang-orang ini; mengembangkan kebijakan kompensasi 

yang kompetitif untuk mempertahankan mereka, dan perawatan mereka untuk 

memimpin organisasi di masa depan dan berjalan pada daftar. Dalam  penelitian 

ini peneliti ingin meneliti terkait dampak apa yang akan terjadi pada praktik 

sumber daya manusia yaitu seleksi serta pelatihan dan pengembangan terhadap 

kinerja organisasional dengan dimoderasi prinsip-prinsip Islam yang akan 

dilakukan pada perusahaan yang berbasis Islam. Objek riset yang diteliti oleh 

peneliti merupakan salah satu rumah sakit yang berbasis Islam di kota Magelang 

yaitu Rumah Sakit Islam (RSI) Magelang. Hasil pengamatan di lapangan terdapat 

praktik-praktik prinsip Islam di RSI yang dilaksanakan oleh karyawan RSI, seperti 

halnya perawat harus mengucapkan salam ”Assalamu’alaikum” terlebih dahulu 

ketika memasuki ruanga. Kemudian ketika perawat akan melakukan kegiatan 

keperawatan contohnya memandikan pasien,  memasukkan jarum suntik maupun 

jarum infus kepada pasien perawat harus terlebih dahulu mengawalinya dengan 

membaca “Bismillahirrahmanirrahim” serta mengakhirinya dengan membaca 

“Alhamdulillahi rabbl alamin”. Oleh karena itu ini menjadi trigger bagi peneliti 

untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh praktik-praktik sumberdaya 

manusia terhadap kinerja organisasional di moderasi dengan prinsip Islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa RSI telah menerapkan praktik-praktik prinsip-

prinsip Islam  dalam sistimnya, namun dengan demikian peneliti ingin mengetahui 

lebih lanjut apakah prinsip-prinsip Islam itu memiliki keterkaitan dengan praktik-

praktik sumberdaya manusia terhadap kinerja organisasional? Apakah  memang 

betul prinsip-prinsip Islam itu benar-benar diterapkan oleh RSI? Apakah prinsip-

prinsip Islam itu memoderasi praktik-praktik sumberdaya manusia terhadap 

kinerja organisasional? Apakah prinsip-prinsip Islam bisa memoderasi praktik-

praktik sumberdaya manusia terhadap kinerja orgnisasional? Oleh karena itu ini 

menjadi trigger bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh 

praktik-praktik sumberdaya manusia terhadap kinerja organisasional dimoderasi 

dengan prinsip Islam. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antara seleksi karyawan terhadap kinerja organisasional 

Menurut Abutayeb dan Al-Qatawneh (2012) praktek-praktek sumberdaya 

sangatlah penting namun yang paling utama adalah kinerja organisasional 

bergantung pada kinerja karyawan yang sudah dipilih. Oleh karena itu menurut 

Hussain dan Rehman (2013) dan Razimi et al (2014) seleksi sebagai proses 

keputusan yang bertujuan untuk  memilih pelamar yang paling cocok dari 

pelamar yang ada untuk suatu pekerjaan. Karena proses seleksi merupakan 

proses mengurangi jumlah dari kumpulan kandidat yang di hasilkan melalui 

proses rekrutmen dengan memilih individu sesuai dengan kualifikasi yang 

relevan Amin et al ( 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Farouk et al (2016) menyatakan bahwa 

Selection  terhadap Organisational Performance memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan, kemudian dengan adanyanya mediasi dari Organisation 

Innovation menghasilakan hasil yang positif dan signifikan serta efek interaksi 

dari Innovation strategy pada Selection adalah seigifikan dan positif. Penelitian 

yang di lakukan oleh Moamer dan Elhwaij (2016) diketahui bahwa hasil dalam 

penelitian ini adanya pengaruh yang positif dan signifikan anatar Selective hiring 

and behavoiur and attitude terhadap organizational performance. begitu pula 

denan penelitian yang di lakukan oleh Amin et al (2014) yang memberikan hasil 

bahwa Recruitment and Selection memiliki hasil yang positif dan signifikan 

terhadap Organisational Performance. 

 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari variabel seleksi karyawan 

terhadap kinerja organisasional. 

Hubungan antara pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja 

organisasional 

Pelatihan dimaksudkan untuk memodifikasi keterampilan atau sikap 

individu (Herold dan Fedor, 2003). Pelatihan juga berkontribusi pada 

pengembangan disposisi positif terhadap pertumbuhan dan perubahan 

sebagaimana diundangkan oleh individu serta kelompok dan tim (Paul, 2009a). 

Mengingat semakin kompleksnya tugas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

masyarakat moderen, mengembangkan strategi pelatihan yang efektif adalah 

sangat penting, yaitu pelatihan yang meningkatkan kinerja tugas karyawan yang 

terlatih dan tidak terlatih akan sangat efisien Lee et al (2012). Pelatihan 

meningkatkan kemampuan karyawan yang berperan dalam meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan (Mackelprang et al., 2012; Millar dan Stevens, 

2012).  Pelatihan dan pengembangan karyawan diharapkan menghasilkan 

peningkatan nilai perusahaan, kinerja operasi dan pertumbuhan (Rana dan 

Malik,2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Beh dan Loo (2013) telah menghasilkan 

penelitian dimana Training and Development memiliki pengaruh yang positif 

dalam Performance organization. Penelitian yang dilakukan oleh Mehmood et al 
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(2017) telah menghasilkan penelitian dimana adanya  hubungan yang signifikan 

dan positif anatara Training dengan  Perceived Organizational Performance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Naveed et al (2017) telah menghasilkan penelitian 

dimana adanya  hubungan yang signifikan dan positif anatara Training and 

Development dengan  Perceived Organizational Performance. 

 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari variabel pelatihan dan 

pengembangan karyawan terhadap kinerja organisasional. 

Hubungan antar seleksi karyawan terhadap kinerja organisasional di 

moderasi prinsip prinsip Islam 

Jika setiap umat manusia yang mentaati perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya serta menerapkan Al-Quran sebagi landasan hidupnya akan 

menerima balasan dari Allah sesuai dengan amalan yang sudah mereka jalani 

sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Qurthuby et al (2015)   pada surat 

ke 7 ayat ke 42, “ Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, 

kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. 

Mereka itulah penghuni surga  mereka kekal di dalamnya. Hal ini dapat di 

analogika bahwa ketika perusahaan ingin mencari karyawan untuk di tempatkan 

dalam suatu pekerjaan di perusahaannya maka perusahaan harus menyeleksi 

karyawan yang memiliki kriteria sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Sesuai 

dengan penelitiannya, Azmi (2015) memaparkan bahwa kriteria pekerja dalam 

Islam itu adalah berdedikasi, berkomitmen, pekerja keras, dapat dipercaya, 

berdedikasi, setia dan disiplin. 

 Yang dilakukan oleh Rana dan Malik (2017) menghasilakan penelitian 

dimana adanya dampak yang signifikan dan positif antara seleksi terhadap kinerja 

organisasi dengan moderasi positif oleh penerapan prinsip-prinsip Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2015) menghasilakan penelitian dimana 

adanya dampak positif dan signifikan antara selection and recruitment terhadap 

organisational performance. Dampak pada kinerja organisasi lebih tinggi dari 

tingkat implementasi. Ini menunjukkan bahwa Islamic human resources practice 

lebih baik daripada perspektif konvensional dalam menghasilkan kinerja 

organisasi yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dhar et al (2017) 

membuktikan hasil penelitian dengan adanya dampak yang positif dan signifikan 

antara seleksiterhadap organisational performance. Dengan menerapkan praktik 

Islam, organisasi dapat mencoba untuk mencari kesenangan Allah. Memiliki 

kesenangan Allah, Muslim tidak akan mendapatkan prestasi di dunia ini saja 

tetapi di akhirat juga. 

 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari seleksi karyawan terhadap 

kinerja organisasional di moderasi prinsip prinsip Islam. 

Hubungan antar pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja 

organisasional di moderasi prinsip prinsip Islam 

Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan  pedoman bagi 

setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang di nyatakan oleh  Razimi et. al 

(2014)  bahwa topik Al-Qur'an adalah 'Makhluk Manusia' dan sebagian besar 
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mencakup pedoman pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari dari kehidupan 

manusia. Oleh karena itu jika seorang muslim menerapkan prinsip prisip Islam di 

seluruh aspek aktivitas kehidupannya maka yang akan ia dapatkan adalah rahmat 

Allah yang tak terhingga bahkan surga yang Allah janjikan. Didalam surat Al-

Quran Qurthuby et al (2015) ayat ke-7 ayat ke-3 sampai ke-5 Allah berfirman “ 

Bacalah, Tuhanmu lah yan maha mulia”, “Yang mengajar (manusia) dengan 

pena”, “Dia mengajarkan manusia dengan apa yang tidka diketahuinya”. Dengan 

jelas firman Allah memaparkan bahwa ketika manusia tidak menethui suatu hal 

mana yang baik untuk diri manusia dan mana yang buruk untuk mereka Allah 

sendirilah yang mengajarkan kepada manusia agar manusia berprilaku yang baik 

tidak melampaui batas dan selalui berada di jalan yang lurus untuk mencapai 

syurga Allah. Sepertihalnya ketika sorang karyawan menduduki suatu pekerjaan 

namun karyawan tersebut kurang memiliki kompetensi dalam pekerjaan tersebut, 

maka karyawan harus di beri pelatihan yang sesuai dengan komposisi pekerjaan 

agar pekerjaan yang akan ia jalankan terlaksanakan dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhami (2015) yang membuktikan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan dan positif antar training and development 

terhadap organizational performance dengan di moderasi prinsip prinsip Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rana dan Malik (2017) menghasilakan penelitian 

dimana adanya dampak yang signifikan dan positif antara seleksi terhadap kinerja 

organisasi dengan di moderasi oleh penerapan prinsip-prinsip Islam. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dhar et al (2017) membuktikan hasil penelitian dengan 

adanya dampak yang positif dan signifikan antara training and development 

terhadap organisational performance. Dengan menerapkan praktik Islam, 

organisasi dapat mencoba untuk mencari kesenangan Allah. Memiliki kesenangan 

Allah, Muslim tidak akan mendapatkan prestasi di dunia ini saja tetapi di akhirat 

juga. 

 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari pelatihan dan pengembangan 

karyawan terhadap kinerja organisasional di moderasi prinsip prinsip Islam. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah dijabarkan 

di atas maka diperoleh kerangka pikir di bawah ini: 

   

H1 

 

  H3 

 

   

 

 

   H4 

 

  

H2 

 

 

 

 

 Gambar 1. Framework 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan teknik 

pengambilan data pengambilan Pengambilan data penelitian ini melalui 

wawancara kepada 3 responden serta melalui kuisioner yang berdasarkan skala 

Likert 5 point yang disebarkan mengunakan teknik penelitian sensus dengan 113 

karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap Rumah Sakit Islam Magelang, 

kuisioner yang memenuhi syarat hanya ada 95 kuisioner. Pengujian data dalam 

penelitian ini menggukan Partial Least Square yaitu salah satu mode alternatif 

dari SEM 

Penelitian ini diukur dengan menggunakan alat ukur validitas yaitu 

composite validitas, discriminant validitas, composite reliability, R-square, Q-

Squre (predictive relevancy), boostraping.  

Convergent Validity model pengukuran dengan item yang memiliki nilai 

berdasarkan korelasi antara skor item dan nilai konstruk. Indeks Convergent 

Validity adalah diukur dengan faktor AVE, composite reliability, R square, 

cronbachs alpha.   

Discriminant Validitas merupakan nilai cross loading faktor yang berguna 

untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu 

degan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih 

besar dibandingkan dengan nilai yang lain. Dengan standar nilai untuk setiap 

konstruk harus lebih besar dari 0.5. 

Composite Reliability untuk mengukur realibilitas suatu konstruk dalam 

PLS-SEM dengan aplikasi SmartPLS, digunakan dua cara yaitu dengan 

Cronbach’s Alpha dan Composite reliability. Namun, penilaian menggunakan 

Seleksi (X1) 

(Amin et al : 

2014) 

 

Pelatihan dan 

pengembangan  

(X2) 

(Amin et al : 2014) 

 

Prinsip – prinsip Islam 

(Z) 

 (Sarwar dan Bugre : 

2013) 

 

Kinerja organisasional 

(Y)  

(Amin et al : 2014) 
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Cronbach’s Alpha memberikan nilai yang lebih rendah sehingga disarankan untuk 

menggunakan composite reliability dan nilainya harus lebih dari 0.7.  

  R-Square digunakan untuk mengukur kekuatan prediksi dari model 

sktruktural. R-Squares menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu 

terhadap variabel laten endogen apakah memilii pengaruh yang subtantif. 

Q-Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa 

baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai 

Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika 

nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. 

Nilai Q2 predictive relevance 0.02, 0.15 dan 0.35 menunjukkan bahwa model 

lemah, moderat dan kuat. Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa model memiliki 

predictive relevance, sedangkan  Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang 

memiliki Q2. 

Boostraping untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau 

ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-

statistik dan p-values. Dengan teknik tersebut, maka estimasi pengukuran dan 

standar error tidak lagi dihitung dengan asumsi statistik, tetapi didasarkan kepada 

observasi empiris. Dalam metode resampling bootstrap pada penelitian ini, nilai 

signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value adalah 1,96 (significance level = 

5 persen) dengan ketentuan nilai t statistic harus lebih besar dari 1,96. 

Sumberdaya Manusia (Variabel Eksogen) 

Praktek Sumberdaya manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

dan memperkuat kinerja organisasional, dengan berfokus pada perilaku, 

menekankan pada pemilihan karyawan, memberi kepercayaan kepada orang yang 

tepat untuk pekerjaan yang tepat, teknik keterampilan yang penting untuk suatu 

pekerjaan, berkonsentrasi pada sikap, serta memberdayakan karyawan untuk 

mendorongnya melakukan kerja tim dan kompensasi yang sesuai atas kinerjanya 

(Naveed et al, 2017),. Terdapat dua Indikator sebagai berikut: 

Seleksi 

 Seleksi adalah proses mengurangi jumlah dari kumpulan kandidat yang 

dihasilkan melalui proses rekrutmen dengan memilih individu sesuai dengan 

kualifikasi yang relevan (Amin et al, 2014). Seleksi sebagai proses keputusan 

yang bertujuan untuk  memilih pelamar yang paling cocok dari pelamar yang ada 

untuk suatu pekerjaan menurut Hussain dan Rehman (2013) dan Razimi et al 

(2014). Menurut Amin et al (2014) di dalam penelitiannya mengunkapkan bahwa 

terdapat empat item yang dapat di gunakan untuk meneliti seleksi karyawan, 

sebagai berikut: kepala departemen dan asisten pendaftar berpartisipasi dalam 

proses seleksi, sistem seleksi sangat ilmiah dan teliti, tes valid dan standar 

digunakan ketika diperlukan dalam proses seleksi, seleksi karyawan  didasarkan 

pada yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa keempat item ini digunakan untuk mencari tahu 

apakah proses seleksi yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi sudah sesuai 

dengan standar kemudian dengan siapa yang akan menyelesksi serta penyeleksian 

itu apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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Pelatihan dan Pengembangan 

 Pelatihan dan pengembangan karyawan diharapkan menghasilkan 

peningkatan nilai perusahaan, kinerja operasi dan pertumbuhan (Rana dan 

Malik,2017). Pelatihan bertujuan untuk memberikan karyawan dan karyawan baru 

dengan keterampilan dasar dan perilaku yang mereka butuhkan untuk m  elakukan 

tugas mereka secara efektif (Abdul Aziz & Ahmad, 2011). Menurut Amin et al 

(2014) di dalam penelitiannya mengunkapkan bahwa terdapat enam item yang 

dapat digunakan untuk meneliti pelatihan dan pengembangan, sebagai berikut: 

kebutuhan pelatihan diidentifikasi melalui mekanisme penilaian kinerja formal, 

pengetahuan dan keterampilan baru diberikan kepada karyawan untuk bekerja 

dalam tim, ada program pelatihan formal yang menetapkan karyawan baru 

keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, 

berpartisipasi pada program pelatihan setiap tahun, pelatihan membutuhkan 

strategi bisnis yang diakui, berguna, dan berbasis strategi, program pelatihan yang 

ekstensif dan berkualitas utnuk karyawan. 

Hal ini menunjukan bahwa keenam item ini digunakan untuk mencari tahu 

apakak proses pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh suatu organisasi 

sudah di sesuaikan dnegan kebutuhan dari karyawan sendiri maupun yang di 

butuhkan oleh organisasi. 

Prinsip Islam (Variabel Moderasi) 

 Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi 

setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh  Razimi et. al 

(2014)  bahwa topik Al-Qur'an adalah 'Makhluk Manusia' dan sebagian besar 

mencakup pedoman pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari dari kehidupan 

manusia. Oleh karena itu jika seorang muslim menerapkan prinsip prisip Islam 

diseluruh aspek aktivitas kehidupannya maka yang akan ia dapatkan adalah 

rahmat Allah yang tak terhingga bahkan surga yang Allah janjikan. Didalam Al-

Quran Qurthuby et al (2015)  surat ke-7 ayat ke-3 sampai ke-5 Allah berfirman “ 

Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia”, “Yang mengajar (manusia) dengan 

pena”, “Dia mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya”. Dengan 

jelas firman Allah memaparkan bahwa ketika manusia tidak menetahui suatu hal 

mana yang baik untuk diri manusia dan mana yang buruk untuk mereka Allah 

sendirilah yang mengajarkan kepada manusia agar manusia berprilaku yang baik 

tidak melampaui batas dan selalui berada dijalan yang lurus untuk mencapai 

syurga Allah. Sepertihalnya ketika sorang karyawan menduduki suatu pekerjaan 

namun karyawan tersebut kurang memiliki kompetensi dalam pekerjaan tersebut, 

maka karyawan harus diberi pelatihan yang sesuai dengan komposisi pekerjaan 

agar pekerjaan yang akan ia jalankan terlaksanakan dengan baik.  

Didalam penlitian Sarwar dan Abugre (2013) terdapat 10 item yang di 

gunakan untuk meneliti prinsip prinsip Islam, sebagai berikut: merasakan rasa 

kewajiban dan dedikasi terhadap pekerjaan sangat penting untuk kesuksesan, 

menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan organisasi berarti sukses ditempat kerja, 

menjadi produktif dalam bekerja tidak penting jika paket gaji cukup baik, doa-doa 

yang ditunda / Hilang dapat diterima karena alasan-alasan terkait pekerjaan, posisi 

ditempat kerja harus didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan 
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seseorang dari pada koneksi dan jaringan, berbagi semua bawahan informasi / 

pelatihan sangat penting untuk operasi bisnis yang sukses, menggunakan sumber 

daya pekerjaan (telepon, faks, printer, internet, waktu dan personil) untuk 

keperluan pribadi terkadang dapat diterima, melakukan perdagangan atau bisnis 

tidak langsung dengan alkohol atau produk-produk terkait baik artinya lebih 

banyak uang, memasok produk makanan seperti beras, gandum atau kebutuhan 

lainnya baik-baik saja karena itu berarti lebih banyak keuntungan, membuat 

pekerja untuk bekerja ekstra jam untuk proyek dalam cuaca panas dapat diterima 

karena mereka dibayar dengan baik untuk lembur mereka 

Hal ini menunjukkan bahwa sepuluh item ini digunakan untuk mencari tahu 

apakah prinsip prinsip Islam sudah tertanam dengan baik kepada karyawan 

organisasi dimana nilai-nilai sikap jujur serta amanah ada di dalamnya. 

Kinerja Oranisasional (Variabel Endogen) 
 Menurut Mehmood et al (2017) Kinerja organisasional berarti 

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pangsa pasar, pertumbuhan keuangan dan 

pertumbuhan keseluruhan dari suatu organisasi. Sedangkan didalam penelitian 

Naveed et al (2017). Terdapat sebelas item yang dikemukakan oleh Amin et al 

(2014) didalam penelitiannya, sebagai berikut: hubungan nasional dan 

internasional yang kuat, kemampuan pemasaran dan branding yang kuat, 

menghasilkan publikasi dan kutipan ilmiah, investasikan banyak dana dalam 

penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan fasilitas yang memadai dan 

terbaik dibandingkan dengan pesaing, memiliki reputasi yang baik, program 

diakreditasi oleh badan professional, memperkenalkan program pengembangan 

eksekutif dan profesional baru, menghasilkan output yan berkualitas dibandingkan 

dengan pesaing, memiliki reputasi internasional, mampu bersaing dengan 

kompetitor local 

Hal ini menunjukkan bahwa sebelas item ini digunakan untuk mencari tahu 

seberapa produktifnya sebuah organisasi sehingga dapat bersaing dengan 

competitor lokal dan internasional. 

HASIL PENELITIAN 

Data Deskriptif 

Hasil penyebaran kuisioner secara langsung kepada seluruh karyawan tetap 

Rumah Sakit Islam Magelang berjumlah 95 orang. Jumlah kuisioner yang disebar 

adalah 113, kembali 95 orang yang kemudian diuji dan dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan Tabel 1., diketahui bahwa jumlah responden wanita lebih banyak 

dari pada responden pria. Responden wanita sebanyak 70,5 persen sedangkan 

responden pria sebanyak 28 persen. Sedangkan responden berdasarkan usia  

menunjukkan sebagian besar responden berusia 21 tahun – 30 tahun sebanyak 

25,3 persen, berusia 31 – 40 tahun sebanyak 48,4 persen, dan berusia 41 tahun – 

50 tahun sebanyak 26,3 persen. Kemudian responden berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir yaitu responden di dominasi dari lulusan Diploma sebanyak 

42,1 persen,  SMA sebanyak 31,6 persen, Sarjana sebanyak 23,2 persen, SD 

sebanyak 2,1 persen dan Pascasarjana sebanyak 1,1 persen . Responden 

berdasarkan lama bekerja yaitu <10 tahun sebanyak 48,4 persen, 11 tahun – 15 
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tahun sebanyak 42,1, 16 tahun – 20 tahun sebanyak 8,4 persen dan 21 tahun – 25 

tahun sebanyak 1,1 persen. 

Tabel 1. 

Karakteristik Responden 
Karakteristik 

Responden 

F

rekuensi 

Pers

entase 

Jenis 

Kelamin 

Pria 

Wanita  

 
2

8 

6
7 

 
29,5 

70,5 

 Lanjutan Tabel 1. 
Usia 

21 tahun – 30 

tahun  
31 tahun – 40 

tahun 

41 tahun – 50 
tahun 

 

2

4 
4

6 

2
5 

 

25,3 

48,4 
26,3 

Pendidikan 

Terakhir 

SD 

SMA 

Diploma 
Sarjana 

Pascasarjana 

 

2 
3

0 

4
0 

2

2 
1 

 

2,1 
31,6 

42,1 

23,2 
1,1 

Lama 

Bekerja 

<10 tahun 

11 tahun – 15 

tahun 
16 tahun – 20 

tahun 

21 tahun – 25 
tahun 

 

4
6 

4

0 
8 

1 

 

48,4 
42,1 

8,4 

1,1 

TOTAL 9

5 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Convergent Validity   
Convergent Validity model pengukuran dengan item yang memiliki nilai 

berdasarkan korelasi antara skor item dan nilai konstruk. Indeks Convergent 

Validity adalah diukur dengan faktor AVE, composite reliability, R square, 

cronbachs alpha.   Hasil indeks AVE, composite reliability, R square, cronbachs 

alpha dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2.  

Convergent Validity  

 A

VE  

Compo

site Reliability  

Cron

bachs Alpha  

Kinerja 

Organisasional 

0

,549 

0,915 0,89

5 

Prinsip 

Islam 

0

,535 

0,872 0,82

5 

Pelatiha

n dan 

Pengembangan 

0

,613 

0,886 0,84

2 

Seleksi 0

,896 

0,945 0,88

4 
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Sumber: Data primer diolah, 2018 

Kriteria validity dan reliabilitas juga dapat lihat dari nilai reliabilitas suatu 

variabel dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing 

variabel. Variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai composite 

reliability diatas 0.7 dan AVE berada di atas 0,5. Berdasarkan tabel 4.2 

dinyatakan bahwa seluruh variabel memenuhi composite reliability karena 

nilainya diatas angka yang direkomendasikan, yaitu diatas 0,7 yang sudah 

memenuhi kriteria realibel.  

Composite Reliability  

Untuk mengukur realibilitas suatu konstruk dalam PLS-SEM dengan 

aplikasi SmartPLS, digunakan dua cara yaitu dengan Cronbach’s Alpha dan 

Composite reliability. Namun, penilaian menggunakan Cronbach’s Alpha 

memberikan nilai yang lebih rendah sehingga disarankan untuk menggunakan 

composite reliability dan nilainya harus lebih dari 0.7.  

Pada tabel 4.3 dibawah ini dapat dilihat bahwa semua nilai variabel dalam 

pengujian reliabilitas baik menggunakan Cronbach’s Alpha maupun composite 

reliability memiliki nilai diatas 0.7, dan pengujian validitas menggunakan AVE 

dengan nilai lebih dari 0.5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang diujikan valid dan reliabel, sehingga dapat dilakukan pengujian model 

struktural.  

Tabel 3.  

Konstruk Realibilitas dan Validitas  

 A

VE  

Comp

osite 

Reliability  

Cro

nbachs 

Alpha  

Kinerja 

Organisasional 

0

,549 

0,915 0,8

95 

Prinsip 

Islam 

0

,535 

0,872 0,8

25 

Pelatiha

n dan 

Pengembangan 

0

,613 

0,886 0,8

42 

Seleksi 0

,896 

0,945 0,8

84 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 
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Hasil Uji Outer Model 

  
 

Gambar 2. 

Hasil Uji Outer Model 

 Berikut ditampilkan hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis penelitian:  

Tabel 4.18 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 
Keter

angan 

H1: Terdapat pengaruh signifikan seleksi 

karyawan terhadap kinerja organisasional 

Ditola

k  

H2: Terdapat pengaruh signifikan pelatihan 

dan pengembangan karyawan terhadap kinerja 

organisasional 

Diteri

ma 

H3: Terdapat pengaruh signifikan seleksi 

karyawan terhadap kinerja organisasional di 

moderasi prinsip prinsip Islam 

Diteri

ma 

H4: Terdapat pengaruh signifikan pelatihan 

dan pengembangan karyawan terhadap kinerja 

organisasional di moderasi prinsip prinsip Islam 

Ditola

k 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2018 

PEMBAHASAN 

Seleksi Karyawan terhadap Kinerja Organisasional 

Uji hipotesis 1 mendapatkan hasil bahwa hubungan variabel seleksi terhadap 

kinerja organisasional memiliki nilai t-statistik sebesar 1,609 dengan nilai two 

tailed 1,96 pada signifinance level 5 persen dimana kriteria yang berarti bahwa 

kriteria nilai t-statistik harus >1,96. Nilai original sample menunjukkan -0,150 

yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif variabel seleksi terhadap kinerja 

organisasional. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang artinya 

bahwa tidak terdapat pengaruh positif seleksi terhadap kinerja organisasional. 

Tidak berpengaruh memiliki arti bahwa semakin tinggi atau rendah nilai dari 

seleksi maka tidak akan mempengaruhi nilai kinerja organisasional, demikian pula 

sebaliknya. Hasil wawancara menunjukan bahwa: 

“………Kita itu kan akreditasi tahun 2017, mekanismeme perekrutan 

pada periode masa kerja direktur baru pada tahun 2015,  pada saat itu 

sistemnya dengan sesuai standar seleksi, nah yang pada tahun sebelumnya 

pada periode lama tidak sesuai dengan standar. Karena mbak 

melakukannya pada karyawan tetap semua, maka itu belum sesuai dengan 

standar. Nah yang dengan standar itu masih belum jadi pegawai tetap. 

Masih kontrak, jadi tidak masuk disampelnya mbak…..” (Narasumber A, 

Rumah Sakit Islam Magelang,  8/11/2018, 09.17 WIB). 

“………Kalau dulu cukup dengan wawancara dengan direktur, 

langsung kerja tapi belum langsung diangkat. Jadi selang satu hari kami 

langsung bekerja. Sebelumnya kami briefing dulu, dikumpulkan baru 

wawancara. Oleh karena itu belum sesuai dengan standar, maka sekarang 

diperbaiki terus……” (Narasumber B, Rumah Sakit Islam Magelang,  

8/11/2018, 10.34 WIB). 

“………Proses seperti biasanyalah, ada wawancara dan lain-lain. 

Karena saya bagian radiologi, terus karena yang memenuhi kriteria maka 

saya yang diterima. Karena dulu kan RSI butuh sekali karyawan, jadi ya 

ada yang seperti itu, teman saya ada yang melamar langsung 

diterima…….”  (Narasumber C, Rumah Sakit Islam Magelang,  

8/11/2018, 11.45 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, menunjukan bahwa 

proses seleksi yang ada pada RSI belum sesuai dengan standar, sebelum tahun 

2015 calon karyawan diseleksi tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. 

Namun setelah tahun 2015 calon karyawan diseleksi sesuai dengan standar, 

namun pada penelitian ini karyawan yang melalui proses seleksi yang sesuai 

dengan standar tidak masuk kedalam sampel karena mereka belum menjadi 

karyawan tetap di organisasional. Kebijakan baru yang dilakukan RSI ini 

diharapkan dapat meningkatkan akreditasi yang ada pada organisasionalnya. 

Pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja organisasional 

Uji hipotesis 2 mendapatkan hasil bahwa hubungan variabel pelatihan dan 

pengembangan terhadap kinerja karyawan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,476 

dengan nilai two tailed 1,96 pada signifinance level 5 persen dimana kriteria yang 

berarti bahwa kriteria nilai t-statistik harus >1,96. Nilai original sample 

menunjukkan 0,247 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif variabel 

pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja organisasional. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima yang artinya bahwa terdapat 

pengaruh positif pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja organisasional.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beh dan 

Loo (2013) telah menghasilkan penelitian dimana Training and Development 

memiliki pengaruh yang positif dalam Performance organization. Kemudian 
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penelitian yang dilakukan oleh Mehmood et all (2017) telah menghasilkan 

penelitian dimana adanya  hubungan yang signifikan dan positif anatara Training 

dengan  Perceived Organizational Performance. Penelitian yang dilakukan oleh 

Naveed et all (2017) telah menghasilkan penelitian dimana adanya  hubungan 

yang signifikan dan positif anatara Training and Development dengan  Perceived 

Organizational Performance. 

Pelatihan bertujuan untuk memberikan karyawan dan karyawan baru dengan 

keterampilan dasar dan perilaku yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas 

mereka secara efektif. Oleh karena itu pelatihan merupakan hal yang patut 

diperhitungkan didalam organisasi. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan 

karyawan diharapkan kinerja keseluruhan organisasional dapat meningkat. 

 

Prinsip Islam memoderasi Seleksi karyawan terhadap Kinerja 

Organisasional 

Uji hipotesis 3 mendapatkan hasil bahwa hubungan variabel seleksi terhadap 

kinerja organisasional yang dimoderasi prinsip Islam, yang  memiliki nilai t-

statistik sebesar 2,902. dengan nilai two tailed 1,96 pada signifinance level 5 

persen dimana kriteria yang berarti bahwa kriteria nilai t-statistik harus >1,96. 

Nilai original sample menunjukkan 0,320 yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

positif variabel prinsip Islam memoderasi seleksi terhadap kinerja organisasional. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima yang artinya 

bahwa terdapat pengaruh seleksi terhadap kinerja organisasional yang dimoderasi 

oleh prinsip Islam. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rana dan 

Malik (2017) dimana adanya dampak yang signifikan dan positif antara seleksi 

terhadap kinerja organisasional dengan moderasi positif oleh penerapan prinsip-

prinsip Islam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2010) 

menghasilkan penelitian dimana adanya dampak positif dan signifikan antara 

selection and recruitment terhadap organisational performance. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Dhar et al (2017) membuktikan hasil penelitian 

dengan adanya dampak yang positif dan signifikan antara seleksi terhadap 

organisational performance.  

Hal ini menunjukkan bahwa Islamic human resources practice lebih baik 

daripada perspektif konvensional dalam menghasilkan kinerja organisasional yang 

lebih tinggi. Dengan menerapkan praktik Islam, organisasi dapat mencoba untuk 

mencari kebahagiaan dari Allah. Memiliki kebahagiaan dari Allah yang dimaksud 

yaitu muslim tidak akan mendapatkan prestasi di dunia ini saja tetapi di akhirat 

juga. Sehingga sebagai umat muslim sudah selayaknya menjadikan prinsip-prinsip 

Islam sebagai landasan mereka untuk bekerja, seperti jujur dan amanah dalam 

bekerja. 

 

Prinsip Islam memoderasi Pelatihan dan Pengembangan karyawan terhadap 

Kinerja Organisasional 

Uji hipotesis 4 mendapatkan hasil bahwa hubungan variabel pelatihan dan 

pengembangan terhadap kinerja organisasional dimoderasi prinsip Islam memiliki 

nilai t-statistik sebesar 0,807 dengan nilai two tailed 1,96 pada signifinance level 5 
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persen dimana kriteria yang berarti bahwa kriteria nilai t-statistik harus >1,96. 

Nilai original sample menunjukkan 0,093 yang berarti bahwa tidak terdapat 

pengaruh variabel prinsip Islam memoderasi pelatihan dan pengembangan 

terhadap kinerja organisasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

4 ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh pelatihan dan 

pengembangan terhadap kinerja organisasional yang dimoderasi prinsip Islam. 

Tidak berpengaruh memiliki arti bahwa semakin tinggi atau rendah nilai dari 

seleksi maka tidak akan mempengaruhi nilai kinerja organisasional, demikian pula 

sebaliknya. Hasil wawancara menunjukan bahwa : 

“………..Tidak ada, tapi setiap bulan ada kajian, pengajian untuk 

karyawan. Tapi untuk diklatnya kami belum ada kearah situ. Iyaa ada. 

Sebenarnya yayasan acc saja kalau mau diklat, asal ada uangnya….” 

(Narasumber A, Rumah Sakit Islam Magelang,  8/11/2018, 09.17 WIB) 

“…………Kita ada KKI kegiatan kajian Islam, macam-macam mbak 

ustadz nya. Pengajian rutin aja mbak, ngisi aja mbak. Mengaji quran, 

latihan, saling mengajari, khusus untuk karyawan. Iya dari yayasan ini 

mbak…….” (Narasumber B, Rumah Sakit Islam Magelang,  8/11/2018, 

10.34 WIB). 

“…………Kalau di RSI memang setiap bulannya ada kajian rutin, 

tapatnya pada jam 1 siang. Setiap harinya pada siang hari diadakan 

pengkajian, yang masih punya waktu senggang ya bisa ikut. Kalau seperti 

saya dibagian pelyanan juga tidak bisa ikut. Karena pelayanan mbak. Kalu 

awalawal masuk, misal doa-doa, salam, saat masuk dari awal sudah diberi 

tahu untuk seperti itu.……..” (Narasumber C, Rumah Sakit Islam 

Magelang,  8/11/2018, 11.45 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa ketiga responden 

menyatakan hal yang sama, organisasi memiliki acara rutin yang dilakukan 

seminggu sekali, untuk mengajarkan karyawan-karyawan tentang agama, seperti 

pengajian, baca Al-quran. Karyawan menunjukan respon yang positif dengan 

adanya hal tersebut, namun tidak ada pelatihan khusus yang organisasi buat untuk 

pelatihan karyawan, seperti adanya pelatihan kepemimpinan Islam. Organisasi 

hanya melaksanakan pengajian rutin, itupun bukan termasuk program pelatihan 

yang di adakan organisasional. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data melalui kuiisoner yang telah di sebarkan 

kepada responden di Rumah Sakit Islam Magelan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Seleksi karyawan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja organisasional. 

2. Pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja organisasional. 

3. Seleksi karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasional dengan di moderasi prinsip Islam. 

4. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja organisasional dengan di moderasi prinsip Islam. 
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Saran 

Berikut saran yang dpaat peneliti berikan untuk penelitan yang akan di 

lakukan slenajutnya: 

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk karyawan 

secara rutin. Sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka, dengan 

begitu kinerja organisasional data meningkat. Sehubung dengan baru saja di 

terapkannya prosedur penyeleksian karyawan baru yang terstandarisai di RSI 

kota Magelang pada tahun 2015, peneliti menyarankan supaya RSI kota 

Magelang untuk semakin meningkatkan kualitasnya dalam prosedur 

penyeleksian karyawan agar kayawan yang di terima sesuai kualifikasi yang di 

butuhkan RSI kota Magelang, serta agar akreditasi RSI kota Magelang dapat 

meningkat. Kemudian dalam hal pelatihan, peneliti menyarankan agar RSI 

kota Magelang memberikan serta meningkatkan pelatihan dalam penanaman 

prinsip-prinsip Islam kedalam diri karyawannya guna peningkatan kualitas 

kinerja organisasional RSI kota magelang. Tidak hanya peningkatan kirnerja 

organisasional saja namun agar karyawan dapat meningkatkan aqidah ke-

Islamannya supaya dapat di terapkan dalam aktivitas pekerjaan oleh karyawan 

sesuai dengan visi dan misi RSI sendiri.  Karyawan diharapkan untuk dapat 

memunculkan kesadaran tentang pentingnya pelatihan, sehingga karyawan 

dapat melakukan pelatihan secara pribadi maupun dapat mengusulkan pada 

organisasi untuk melakukan pelatihan dan pengembangan yang dianggap 

penting untuk mendukung kinerja. 

2. Bagi penelitian yang akan datang, di harapkan pada penelitian yang akan 

datan peneliti menambahkan variabl praktik sumberdaya manusia yang lain. 
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