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ABSTRAK 

Khoridatul Baniyah (NIM 1320210013). Analisis Efektifitas Kinerja Karyawan 

KSPPS Kowanu Nugraha Kudus. Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Kudus, 2018. 

 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memilih derajat kesediaan 

dan tingkat ketrampilan tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses dimana 

organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan 

akusisi yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 

efektivitas kinerja karyawan KSPPS Kowanu Nugraha Kudus, 2) Untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan KSPPS 

Kowanu Nugraha Kudus. Peneliti ini menggunakan pendekatan field research 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan 

karyawan koperasi. Lokasi penelitian ini KSPPS Kowanu Nugraha Kudus dengan 

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Adapun hasil temuan penelitian ini adalah: 1) Kinerja karyawan KSPPS 

Kowanu Nugraha Kudus sudah efektif, hal tersebut dapat ditinjau pada beberapa 

aspek yaitu aspek jumlah keluaran (quantity of output) yang meliputi jumlah 

simpanan yang diperoleh karyawan yang mencapai rata-rata 100 juta rupiah untuk 

setiap karyawan setiap bulannya. Untuk aspek jumlah pinjaman, setiap karyawan 

mampu menyalurkan setidaknya 95 juta rupiah setiap bulannya. Dalam 

memberikan pinjaman, karyawan sudah sesuai dengan standar operasional 

prosedur pembiayaan yang meliputi anggota mendaftar dengan menyerahkan 

persyaratan yang telah ditentukan. Jika dilihat berdasarkan jumlah pembiayaan 

yang macet, maka jumlah non performing financing KSPPS Kowanu pada tahun 

ini adalah 8,07% yang terdiri dari pembiayaan macet dan diragukan. 2) Faktor 

yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan KSPPS Kowanu Nugraha 

Kudus terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor kepemimpinan, manajer yang 

memimpin dengan sikap menghargai karyawan dan menganggap karyawan 

sebagai rekan kerja bukan sebagai bawahan. Faktor lingkungan kerja, yang 

meliputi tempat kerja yang nyaman, rekan kerja yang kooperatif dan juga anggota 

yang rajin membayar. Faktor pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap 

efektivitas kinerja karyawan, karyawan yang sudah pernah bekerja di lembaga 

keuangan akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. 

Faktor kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang sesuai dengan 

kinerjanya akan mampu meningkatkan efektivitas karyawan dalam bekerja. 
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