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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh

pendudukIndonesiasebagaiagama,islam memberikanwarnakepada

setiapaspekkehidupanpemeluknya.Dimulaidarisegiibadah,politik,

sosial,dan ekonomi,walaupun Indonesia tidakmenggunakan agama

sebagaidasarnegara.Masyarakatmuslim percayaapabilakeselamatan

dankeberuntunganakandicapaiketikakaum muslim mengamalkandan

menerapkan ajaran agama dalam kehidupan.Al-Qur’an menegaskan

kepada setiap muslim untuksenantiasa terikatdengan aturan-aturan

Allahswtdalam setiapaspekkehidupanyangdijalankannya,termasuk

dalam halkonsepmanajemen.

Sebagaimana yang terdapatdidalam Al-Qur’an dan hadis Nabi

MuhammadSAW yangmenjadidasarkegiatanmanajemenadalah:

ٌناَيْنُب مُهَّنَأَك اَّفَص ِهِليِبَس ىِف َنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ

ٌصوُصْرَّم

“SesungguhnyaAllahmenyukaiorangyangberjuangdijalan-Nyadalam

barisanyangteraturseakan-akanmerekasepertisuatubangunanyang

tersusunkokoh”.(Q.S.Ash-Shaff:4)

Kokohdisinimaksudnyaadanyasinergiyangrapiantarabagianyang
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satudenganbagianyanglain.Jikahaliniterwujudakanmenghasilkan

suatu(pencapaiantujuan)yangmaksimal.(Ma'ruf,2013,p.13)

Dalam sebuahhadisNabiMuhammadSAW menyatakan:

“Sesungguhnya Allah sangatmencintaiorang yang jika melakukan

sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat,terarah,jelas,dan

teratur)”(HR.Thabrani) (Ma'ruf,2013,p.14)

Manajemen adalah salah satu cabang dariilmu ekonomiyang

memegang peranan penting dalam kehidupan pengelolaan suatu

organisasi,yaitudenganmendidiksumberdayamanusiaagarterampil,

cakap,berdisiplin,tekun,kreatif,idealis,mau bekerja keras,kuat

fisik/mental,sertakepadacita-citadantujuanyangmenghasilkankepada

keberhasilan dan kemajuan organisasi.Dengan demikian manajemen

sebagaiilmudansenimengaturprosespendayagunaansumberdaya

manusiadansumberdayalainnyasecaraefisien,efektif,danproduktif

merupakanhalyangpentinguntukmencapaitujuantertentu.(Rivai,2004,

p.2).

Sebagaimanayangterdapatdalam Al-Qur’ansepertifirmanAllahswt.

ٍمْوَي يِف ِهْيَلِإ ُجُرْعَي َّمُث ِضَْر ْاأل ىَلإ ِءاَمَّسل َنِمَرَْم ْاأل ُرِّبَدُي

نوُّدُعَت اَّمِم ٍةَنَس َفْلَأ ُهُراَدْقِم َناَك

Artinya:“Diamengatururusandarilangitkebumi,kemudian(urusan)itu

naikkepadanya dalam satu hariyang kadarnya adalah seribu tahun



3

menurutperhitunganmu”.(AsSajadah:5).

DariisikandungandiatasdapatlahdiketahuibahwaAllahSWTadalah

pengatur alam (Al Mudabbir/manajer). Keteraturan alam raya ini

merupakanbuktikebesaranAllahSWTdalam mengelolaalam ini.Namun,

karenamanusiayangdiciptakandijadikansebagaikhalifahdibumi,maka

dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya

sebagaimanaAllahmengaturalam rayaini.

Dalam sebuahorganisasibanyakpengaturanyangharusdijalankan

demitercapainyatujuanorganisasi,salahsatunyaadalahmanajemen

sumberdayamanusia.

Manajemensumberdayamanusia(MSDM)dapatdiartikansebagai

ilmumengaturhubungandanperanantenagakerjasecaraefektifdan

efisiensehinggatercapaitujuanorganisasiatauperusahaan.Manajemen

sumberdayamanusia(MSDM)dapatjugadiartikansebagaikegiatan

perencanaan,pengorganisasian,pengarahan dan pengendalian atas

pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi,

pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumberdaya

manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan

masyarakat.(Yani,2012,pp.1-2)

Hubungan manajemen dengan sumberdaya manusia,merupakan

prosesusahapencapaiantujuanmelaluikerjasamadenganoranglain,ini

berartimenunjukkanpemanfaatandayayangbersumberdarioranglain
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untuk mencapaitujuan.Peran serta sumberdaya manusia dalam

pembangunan bukan saja hanya aktif melainkan kesadaran yang

dimilikinyatanpadikendalikansudahaktif,artinyabukankarenadipaksa.

Adapunperencanaasumberdayamanusiayangmenjadifokusperhatian

ialahlangkah-langkahtertentuyangdiambilolehmanajemengunalebih

menjaminbahwabagiorganisasitersediatenagakerjayangtepatuntuk

mendudukiberbagaikedudukan,jabatan,danpekerjaanyangtepat.Jelas

bahwa,yangselalutampakdalam manajemen sumberdayamanusia

ialah bahwa manusia merupakan unsurterpenting dalam setiap dan

semua organisasi,keberhasilan organisasimencapaitujuan berbagai

sasarannyasertakemampuannyamenghadapiberbagaitantangan,baik

yang sifatnya eksternal,maupun internal,sangat ditentukan oleh

kemampuanmengelolasumberdayamanusia.(Fathoni,2014,p.9)

Sumberdaya manusia (SDM)dianggap semakin penting perannya

dalam pencapaian tujuan perusahaan/organisasi, dalam usaha

pencapaiannyapermasalahanyangdihadapimanajemenbukanhanya

terdapatpadabahanmentah,alat-alatkerja,mesin-mesinproduksi,uang

danlingkungankerjasaja,tetapijugamenyangkutkaryawan(sumber

daya manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya.

Penanganansemuapersoalantersebutsangattergantungpadatingkat

kesadaranmanajerterhadappentingnyasumberdayamanusiadalam

pencapaian tujuan perusahaan.Sumberdaya manusia (SDM)perlu
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dikelolasecarabaikdanprofesionalagardapatteciptakeseimbangan

antara kebutuhan SDM dengan tuntutan secara kemajuan bisnis

perusahaan/organisasi.Keseimbangantersebutmerupakankuncisukses

utama bagiperusahaan agardapatberkembang dan tumbuh secara

produktifdanwajar.(Rivai,2004,pp.1-7)

Pengembangan sumberdaya manusia menjadikewajiban manajer

maupunpemimpinuntukmengembangkansumberdayamanusiadalam

organisasi atau lembaga. Upaya pengembangan kemampuan ini

mengandung konsekuensiwaktu dan biaya yang harus disediakan

manajer/pemimpin.Namunhaltersebutdiharapkanakanmemeberikan

manfaat berupa peningkatan kinerja sumber daya manusia yang

berdampakpadapeningkatankinerjaorganisasipula.(Wibowo,2003,

p,435).Makasumberdayamanusiaataukaryawandisuatulembagajuga

sangatpentingperannyadalam mencapaikeberhasilanlembagaatau

departemenyangdimaksud.(Notoatmodjo,2003,p.7)

Pengembangansumberdayamanusiaterarahdanterencanadisertai

pengelolaanyangbaikakandapatmenghematsumberdayaalam,atau

setidak-tidaknyapengolahandanpemakaiansumberdayaalam dapat

secaraberdayagunadanberhasilguna.Demikianpulapengembangan

sumberdayamanusiasecaramikrodisuatuorganisasisangatpenting

dalam mencapaihasilkerjayangoptimal.Untukitumakadiperlukan

kemampuan karyawannya dalam memperkirakan dan mengantisipasi
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keadaandiluaryangdapatmempunyaidampakterhadaporganisasinya.

Sehingga strategiyang disusunnya sudah memperhitungkan dampak

yangakanterjadididalam organisasinya.(Notoatmodjo,2003,p.2)

Program pengembangankaryawanhendaknyadisusunsecaracermat

dan didasarkan pada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada

keterampilanyangdibutuhkanorganisasisaatinimaupununtukmasa

depan.Adapuntujuanpengembangankaryawanadalahagarsetiapsaat

dapattersedia kualitas dan jumlah karyawan yang memadaiuntuk

memenuhikebutuhan organisasiatau lembaga kerja sehingga dapat

melaksanakan misinya dengan efektivitas dan efesiensimaksimal.

Kualitastersebuthanyadapatdiperolehmelaluiprosespengembangan

yang terencana dan terkendalidengan berpedoman pada sistem

pembinaanmenujuprofesionalismepegawaiyangmampumemahami,

menghayati,danmengandalkankodeetiknya.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara yang paling

banyak dilakukan untuk pengembangan tenaga kerja. Pendidikan

bertujuanmeningkatkankeahlianteoritis,konseptualdanmoralpegawai,

sedangkanpelatihanmerupakanbagiandaripendidikanyangmengaitkan

prosesbelajarmengajaruntukmeningkatkanketerampilandiluarsistem

pendidikan yang berlaku, relativ dalam waktu singkat, dengan

menggunakanmetodeyanglebihmengutamakanpraktikdaripadateori.

Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan haruslah yang
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spesifik dan latihan harus diarahkan pada perubahan perilaku yang

diidentifikasikan.Pelatihan jugaharusmempelajariketerampilan atau

teknikkhususyangdapatdidemontrasikandandiobservasiditempat

tugasnya.Pendidikan dalam UU No.2 Th.1989 tentang sistem

PendidikanNasionaldikatakansebagaiusahasadarutukmenyiapkan

pesertadidikmelaluikegiatanbimbingan,pengajaran,danataupelatihan

bagiperanannyadimasayangakandatang.Sedangkankatapelatihan

memang tidak ditemukan dalam Undang-undang itu.Akan tetapi,

pelatihandapatditemukansebagaisaranauntukmemperbaikikinerja

ataucarakerjaorganisasidalam melaksanakantugas.(Sukarsih,2000,p.

20)

PerkembanganlembagakeuangandanperbankansyariahdiIndonesia

dapatdikatakantertinggaljauholehnegaramayoritasmuslim lainnya.Ide

dasarbagisosialisasipengembanganlembagakeuangansyariahtelah

lamatumbuhdalam kehidupanekonomimasyarakatIndonesia.Tercatat

menjelangakhirtahun1980-anupayauntukmengembangkanlemabaga

syariah semakin mendorong kalangan masyarakatislam,mulaidari

akademisi,praktisis,pakarekonomi,dankalanganbiokrasipemerintah

untukmembentuklembaga-lembagakeuangandanperbankansyariah.

BaitulMalWaTamwil(BMT)adalahbalaiusahamandiriterpaduyang

isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
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meningkatkankualitaskegiatanekonomipengusahakecilbawahdan

kecil, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

pembiayaankegiatanekonominya.BMTmerupakanlembagaekonomi

ataulembagakeuangansyariahnonperbankanyangbersifatinformal

karenalembagainididirikanolehKelompokSwadayaMasyarakat(KSM)

PendirianBMTdiIndonesiatelahdirintissejaktahun1990-an.BMT

seringdiasumsikansebagaiminiaturlembagaperbankansyariahyang

berbentukkoperasisyariah.Demikianhalnyadenganlembaga-lembaga

ekonomilainnya,kedudukan dan status BMT merupakan lembaga

keuanganyangmemilikibadanhukum.Tigalandasanpokokpendirian

BMT,yaknifilosofis,sosiologis,danyuridismenjadipatokandasarutama

penyebab BMT dianggap sebagailembaga keuangan syariah yang

berbadanhukum.SalahsatutujuandidirikannyaBMTdiIndonesia ialah

meningkatkan kualitas kehidupan sosialdan ekonomimasyarakat

terbanyakbangsaIndonesiasehinggakesenjangansosialdanekonomi

berkurang,yangmerekaakanmampumembangunekonominasional

melaluipeningkatankualitaskegiatanusaha,membukalapangankerja

baru,danmeningkatkankesejahteraanekonomimasyarakat.(Ridwan,

2013,p.23)

BMTKhairulAminMartapuraberdiripadatanggal18Agustus1997

dan mendapatkan Badan Hukum Nomor:02/BH/07/KWK-16/II/1997

tanggal15Pebruari1997.TDPKoperasiNo.16.01.2.65.0006.SKTUNo.
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503/395/BP2T/2012.SIUPNo.510/146/KPTSP/PK/2008.

BMTKhairulAminMartapuraadalahsalahsatulembagakeuangan

yangberbasissyariahyangmanadidalam pelaksanaannyamenerapkan

syariahislam.BMTKhairulAminMartapura merupakansalahsatuBMT

yangadadiMartapurayangbergerakdalam penyediaanjasakeuangan

yangberkonsentrasikepadapembinaandanpengembanganusahakecil

dengansistem syariahsepertiBMTlainnya.BMTKhairulAminMartapura

sendirimasih mampu bertahan dengan gejolak persaingan dengan

lembagakeuangansyariahlainnya.Terbuktidenganjumlahnasabahyang

sekarangberjumlahhampir5.564oranganggota.Dansudahmempunyai

3buahkantorcabang,yaituBMTKhairulAmincabangSukaramai,BMT

KhairulAmincabangIndrasari,BMTKhairulAmincabangSungaiRangas.

Dibalik pesatnya perkembangan diBMT tersebut,tidak luputdari

campur tangan semua karyawannya. Terbukti suksesnya suatu

instansi/organisasipastiada SDM yang mendorong dibelakangnya.

SuksesnyaBMTKhairulAminsaatinimerupakansuatupencapaianyang

sangatluarbiasa,yangmanadalam setiappelayanannya menyusung

konsepsecarasyariah.Sehinggamembuatanggotanyamerasanyaman

danamandalam melakukantransaksiataupunlainnya.

Adapun alasan penelitimenjadikan BMT KhairulAmin Martapura

sebagaiobjekpenelitian dikarenakan BMT tersebutmerupakan salah

satulembagakeuanganmikrosyariahyanginginmengenalkankepada
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masyarakat tentang ekonomi syariah melalui produk-produk yang

ditawarkan.Dandalam menjalankanorganisasinyamenggunakansuatu

manajemen yang berdasarkan dengan kriteria-kriteria ekonomiislam,

yaitupengetahuantentangproduk-produkperbankansyariah,meskipun

adabeberapapegawai yang bekerjadisanatidakadayang berlatar

belakangekonomisyariahatauperbankansyariahtapiolehBMTtetap

diterimasesuaidengankebutuhandaripihakBMTKhairulAmin.Melalui

proses pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan BMT

KhairulAminMartapura,pegawaiminimalmemilikipengetahuantentang

akad-akaddalam ekonomisyariahatauperbankansyariah.

MelihatkesuksesanBMTKhairulAminMartapurayangtiadahenti-

hentinya,dengankualitaspegawaiyangmenunjangkesuksesanBMT

tersebut,meskipunadabeberapapegawaiyangtidakberlatarbelakang

ekonomisyariahatauperbankansyariah.Sebab tanpapegawaiyang

handaltidakmungkinBMTdapatmelaluitahundemitahundalam hal

mempertahankan kinerja BMT tentu mempunyaimanajemen yang

sistematis.Contohnyadalam sumberdayamanusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui

bagaimanapengembangansumberdayamanusiadanapasajakendala

dalam pengembangan sumberdaya manusia diBMT KhairulAmin

Martapura.Maka penulis tertarik untuk mengambiljudultentang

“Analisis Manajemen Pengembangan SumberDaya Manusia diBMT
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KhairulAminMartapura”.Merupakansebuahjudulyangdinilaicocok

untukmenggambarkanpengembangansumberdayamanusiadiBMT

KhairulAmin Martapura yang berlokasidijalan Keraton tepatnya di

MartapuraKalimantanSelatan.

B.RumusanMasalah

1.BagaiamanapengembangansumberdayamanusiadiBMTKhairul

AminMartapura?

2.Apasajakendaladalam pengembangkansumberdayamanusiadi

BMTKhairulAminMartapura?

C.DefinisiOperasional

Untuklebih memperjelas maksud darijudulskripsiini,dan untuk

menghindaripenafsiranyangkelirudalam memahaminya,makapenulis

mengemukakandefinisioperasionalsebagaiberikut:

1.Manajemen, kata manajemen berasal dari bahasa inggris,

manajemenţyangdikembangkandarikatatomanage,yangartinya

mengaturatau mengelola.Manajemen dapatdiartikan sebagai

upayamengatursumberdayayangdimilikiuntukmencapaitujuan

organisasiyangtelahditetapkan.(Burhanuddin,2016,pp.19-20)

2.Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan

teknis,teoritis,konseftualdan moralkaryawan sesuaidengan
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kebutuhanpekerjaan/jabatanmelaluipendidikandanpelatihan.

3.Sumberdayamanusiaadalahilmudansenimengaturhubungan

dan peranan tenaga kerja agarefektifdan efisien membantu

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

(Hasibuan,2002,p.11)

4.BaitulMalWaTamwil(BMT),baitat-tamwil(baitartinyarumah,at-

tamwilartinyapengembanganharta)baital-mal(baitartinyarumah,

maalartinyaharta)(Ridwan,2013)

D.TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan yang hendak

dicapaiolehpenulisdalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.UntukmengetahuipengembangansumberdayamanusiadiBMT

KhairulAminMartapura.

2.Untukmengetahuikendalapengembangansumberdayamanusia

diBMTKhairulAminMartapura.

E.KegunaanPenelitian

1.BagiMahasiswa

a.Sebagaibuktibahwamahsiswatelahmelaksanakanpenelitian

sebagaitugasakhirdidalam penelitian.

b.Membangun relasi dan melihat peluang akan informasi
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kesempatankerjaditempatitu.

2.BagiPihakJurusanEkonomiSyariah

a.Sebagai kontribusi positif untuk pembangunan wawasan

keilmuandimasamendatang.

b.Sebagaireferensimahasiswa tingkatselanjutnya yang akan

melakukanpenelitian.

c.Menambah bahan kepustakaan bagiFakultas Ekonomidan

BisnisIslam,sertaperpustakaanUINAntasariBanjarmasindan

bagipihaklainyangberkepentingandenganhasilpenelitianini.

3.BagiBMTKhairulAminMartapura

a.Memberikan sumbangan pemikiran bagiperkembangan ilmu

pengetahuandalam bidangmanajemenpengembangansumber

dayamanusia.

b.Sebagai masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan terhadap prosespengembangan sumberdaya

manusiayangsudahada.

F.KajianPustaka

Berdasarkanpenelaahanterhadapbeberapapenelitianterdahuluyang

penulislakukan,berkaitan dengan masalah Pembinaan Tenaga Kerja

diantaranyaadalah:

1. “Analisis Manajemen SumberDaya Manusia Bisnis Waralaba
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RumahMakanAyam BakarWongSoloCabangBanjarmasinDalam

MenjagaReputasiPerusahaan”olehJodiPamungkas.Kesimpulan

dariskripsiiniialah,menjamurnyabisniswaralabakhusunyadi

daerahBanjarmasin,rumahmakanayam bakarwongsoloyang

sudahmemiliki20geraihinggatahun2015.Keberhasilansebuah

bisnistidakterlepasdarimanusiayangadadidalamnya,manusia

sebagaipengatursekaligus yang menjalankan sebuah bisnis.

Rumah makan ayam bakar wong solo tersebut baik dalam

pengaturannya secara umum ataupun pengaturan manajemen

sumberdaya manusia secara khusunya,mereka menekankan

aspekislamiyang sudah menjadiidentitasmereka sejakawal

berdiri.Akhlak yang baik sebagaipondasiutama bagipara

karyawandidalam dipercayadapatmembuatrumahmakanayam

bakarwongsolomenjadiberkualitas.Adapunpersamaandalam

penelitian tersebutdengan penelitiialah sama-sama meneliti

tentangsumberdayamanusia.Sedangkanperbedaanpenelitian

yangditelitiolehpenelitiialahyangdilakukanolehJodiPamungkas

adalahdalam penelitiannyamembahastentang bisniswaralaba

dalam menjagareputasiperusahaan.

2.“ManajemenSumberDayaManusiaPadaHomeIndustryPupur

Dingin Cap Bunga Tanjung”oleh Muhammad Hasan Fadillah.

Kesimpulandariskripsiiniialahkurangberkembangnyasumber
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dayamanusiapadaHomeIndustryouourdingincapbungatanjung

sedangkanusahainisudahberjalansejaktahun1973dikarenakan

kurangnya pengetahuan oleh pemilik usaha dalam manajemen

sumber daya manusia,dan kendala yang sampaisekarang

menghambatkurangnya berkembang pada manajemen sumber

dayamanusia.Persamaanpenelitiantersebutdenganpenelitiialah

sama-samamenelititentangmanajemensumberdayamanusia,

Sedangkan perbedaan penelitian yang ditelitioleh penelitiialah

yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Fadillah adalah tidak

menelititentangpengembangansumberdayamanusia.

3.“StrategiPengembanganSumberDayaManusiaPadaBankSyariah

CabangBanjarmasin”olehNasrullahHardiana,NIM:1631161263.

Penelitianinidilatarbelakangikurangberkembangnyasumberdaya

manusia pada BNISyariah Cabang Banjarmasin supaya bisa

bersaingdenganbanklain.Sehinggaperluadanyastrategidalam

mengembangkansumberdayatersebut.

G.SistematikaPenulisan

Penyusunan skripsiiniterdiridarilima bab yang disusun secara

sistematisdengansusunansebagaiberikut:

Bab Imerupakan pendahuluan,berisikan latarbelakang masalah,

rumusan masalah,definisiopersional,tujuan penelitian,kegunaan
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penelitian,kajianpustaka,dansistematikapenulisan.

BabIIadalahlandasanteori,berisikantentanghal-halyangberkaitan

denganmanajemenpengembangansumberdayamanusia.

BabIIImemuatmetodepenelitian,berisikantentangjenisdansifat

penelitian,lokasipenelitian,subjekdanobjekpenelitan,datadansumber

data,teknikpengumpulandata,teknikpengolahandananalisdata,serta

tahapanpenelitian.

BabIVmenyajikanhasilpenelitiandananalisisdata,memuattentang

gambaranumum lokasipenelitian,penyajiandatadananalisdata.

BabVadalahpenutupyangterdiridarisimpulandansaran.


