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ABSTRACT 

Human resource management has a field management to specialized learn 

about relations and role of human hearts as well as the organization of the 

Company. Increased competition in the work environment is one of the most 

important reason for the spread of the role and importance of human resource 

management functions in the organization. Management of the majority of people 

know about the management of the western system. But with the economic 

development of Islam raises new phenomenon, especially on the side of the 

practitioner or human resources. Economic development of Islam practice in 

Indonesia is marked by the growth and development sector economic activities 

that utilize the principles of Islamic economics. As such, to be seen whether the 

organizations using the principles of Islamic economics has implemented 

management based on Islamic values that based Al-Quran and Hadith. 
This study was conducted to identify the implementation implementation of 

Islamic values in human resources practices in Rumah Zakat Semarang. These 

aspects are examined in this study, namely recruitment, selection and placement, 

training and development, performance appraisal, and compensation . This study 

uses a qualitative method where data collection is by interview, observation and 

documentation so that they can dig deep and detailed on the implementation of 

Islamic management in human resources management. Objects in this study are 

employees of Rumah Zakat Semarang who have worked at least one year .  

The results of this study indicate that Rumah Zakat Semarang has approached 

the implementation Islamic management in managing human resources. Islamic 

aspects indicated by inserting Islamic values in the practice of recruitment, selection 

and placement, training and development, performance appraisal and compensation.  

 

Keywords : Management, Human Resource Management, Islam, Kualitative 
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ABSTRAK 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. 

Meningkatnya persaingan di lingkungan kerja merupakan salah satu alasan 

terpenting meluasnya peranan dan pentingnya fungsi manajemen sumber daya 

manusia dalam organisasi. Manajemen yang mayoritas orang ketahui merupakan 

manajemen dengan sistem barat. Namun dengan adanya perkembangan ekonomi 

Islam memunculkan fenomena baru khususnya pada sisi praktisi atau sumber daya 

manusia. Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan 

semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan sektor ekonomi yang 

menggunakan prinsip ekonomi Islam. Sehingga, perlu diketahui apakah 

organisasi-organisasi yang menggunakan prinsip ekonomi Islam telah 

menerapkan manajemen berdasarkan nilai-nilai Islam yang berlandasakan Al-

quran dan Hadist. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi implementasi nilai-nilai 

Islam pada praktik sumber daya manusia di Rumah Zakat Semarang. Aspek-aspek 

yang diteliti dalam penelitian ini yaitu rekrutmen, seleksi dan penempatan, 

pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu menggali lebih detail 

dan mendalam tentang penerapan manajemen islami pada pengelolaan sumber 

daya manusia. Obyek dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Zakat 

Semarang  yang memiliki masa kerja minimal satu tahun.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Zakat Semarang telah 

mendekati penerapan manajeman Islam dalam mengelola sumber daya manusia. 

Aspek Islami ditunjukkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam praktik 

rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian 

kinerja, dan kompensasi.  

 

Kata kunci: Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, Islam, Kualitatif 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara 

sadar, terdiri dari  dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang 

relatif terus menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama 

(Robbins dan Coutler, 2010, h. 18). Menurut Malayu Hasibuan (2014, h.6) 

bahwa organisasi dapat dibed akan dari sudut tujuannya, yaitu organisasi 

perusahaan (business organization) dan organisasi sosial (public 

organization). Organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba 

dan prinsip kegiatannya ekonomis rasional. Sedangkan organisasi sosial 

bertujuan memberikan pelayanan dan prinsip kegiatannya ialah 

pengabdian sosial.  

Tiga sifat organisasi yang umum menurut Robbins dan Coutler 

(2010, h.18) ialah: Pertama, sebuah organisasi memiliki tujuan yang jelas 

dan terdefinisi. Tujuan ini biasanya dituangkan kedalam sasaran-sasaran 

yang hendak dicapai oleh organisasi. Kedua, sebuah organisasi tentulah 

terdiri dari orang-orang. Dibutuhkan SDM untuk melaksanakan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran 

organisasi. Ketiga, suatu organisasi memiliki bentuk struktur yang 

mengatur hak dan kewajiban para anggotanya dalam melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan organisasi. 
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Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa organisasi 

terdiri dari dua orang atau lebih, memiliki tujuan, terkoordinasi, dan 

memiliki SDM. Untuk menjalankan organisasi dengan baik, maka 

diperlukan manajemen sebagai alat pengaturnya. Manajemen memiliki 

peranan penting dalam sebuah organisasi dalam mengatur semua kegiatan, 

agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Robbins dan Coutler (2010, 

h.7) menyatakan manajemen adalah aktivitas-aktivitas koordinasi dan 

pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Efisien merujuk pada maksud 

mendapatkan sebesar-besarnya output dari sekecil-kecilnya input. 

Sedangkan efektivitas yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara 

langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasarannya. 

Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya 

organisasi, seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode, dan 

lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah 

memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan. 

Manajemen merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol dari seluruh 

sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam 

perkembangannya, ilmu manajemen diawali dengan pendekatan 

manajemen ilmiah (scientific management), teori administratif umum, 
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pendekatan kuantitatif, perilaku organisasi, pendekatan sistem, serta 

pendekatan kontingensi. Teori-teori tersebut dikenal sebagai teori barat.  

Dalam teori barat, manajemen dan bisnis dijalankan untuk satu 

tujuan tunggal, yaitu memaksimalkan keuntungan. Pemahaman ini 

melahirkan konsep business is business. Akibatnya, organisasi bisnis yang 

dibangun hanya untuk memenangkan persaingan agar laba bisa 

dioptimalkan. Jika organisasi bisnis tidak menghasilkan laba, maka 

organisasi tersebut bukanlah bisnis. Dampaknya setiap unsur organisasi 

harus bergerak untuk satu tujuan tunggal yaitu memaksimalkan profit. Sisi 

psikologis dan spiritual sebagai manusia terabaikan. Selain itu, teori-teori 

manajamen barat juga tidak mampu memberikan solusi terhadap bentuk 

penyimpangan karyawan dan manajemen, seperti praktik kolusi, korupsi, 

nepotisme, dan komersialisasi jabatan.  

Dengan demikian muncullah paradigma baru dalam manajemen, 

yaitu adanya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis dan manajemennya. 

Spiritual management merupakan sebuah konsep terpadu antara 

manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual (nilai-nilai suci dan nilai-

nilai ketuhanan). Nilai-nilai ini dibangun dan digerakkan secara terpadu 

dengan landasan nilai-nilai spiritual. 

Riawan Amin (2010, h.65) menyatakan bahwa spiritual 

managament paling tidak telah memberikan tiga jenis kontribusi bagi 

kemajuan praktik bisnis dan manajemen. Pertama, dimensi spiritual 

memberikan fondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang 
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kokoh bagi para pelaku bisnis. Kedua, pengembangan etos kerja yang 

berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja. Dan yang ketiga, 

potensi spititualitas dalam membangun apa yang kini sering disebut 

sebagai learning organization. Oleh sebab itu, hampir semua agama di 

dunia selalu mendorong para umatnya untuk terus belajar dan menuntut 

ilmu. Demikian pula Islam, sebagai agama yang sempurna, Islam 

merupakan ideologi yang menjadi dasar dan pokok aktivitas setiap 

muslim. Sehingga dasar teori manajemen Islam merujuk pada Al-quran 

dan Hadist. Sebenarnya, sistem manajemen Islam telah lahir sejak zaman 

Rasulullah saw. yang menerapkan etika dalam berdagang, namun 

perkembangannya terhenti karena menguatnya kelompok sosialis dan 

kapitalis di Eropa. Teori Islam memberikan pendalaman moral dalam 

manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berprilaku 

dengan nilai atau etika yang melingkupinya, dan akhlak sebagai dasar 

membangun masyarakat Islami.  

Sumber daya manusia berperan menjadi perencana, pelaku, dan 

penentu terwujudnya tujuan organisasi. Disinilah peran manajemen 

sumber daya manusia diperlukan dalam mengatur sumber daya manusia 

dalam organisasi. Mondy (2008, h.4) menjelaskan bahwa, Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pemanfaatan sejumlah individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Malayu Hasibuan (2014, h.10) 

menjelaskan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia 
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dalam organisasi perusahaan. Meningkatnya persaingan di lingkungan 

kerja merupakan salah satu alasan terpenting meluasnya peranan dan 

pentingnya fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. 

Setiap organisasi yang ingin terus berkembangan dan bersaing dalam 

lingkungan yang semakin kompetitif, harus memiliki sumber daya 

manusia yang tangguh, hebat, dan sesuai dengan segala sistem yang di 

anut dalam organisasi. Dalam pandangan Manajemen Islam, sumber daya 

manusia tidak hanya dianggap sebagai seorang pekerja, tetapi merupakan 

aset berharga, dan harus dianggap sebagai sumber aset tenaga kerja yang 

kuat dan dinamis. Sehingga perlunya terdapat pengembangan individu 

karyawan, keterampilan, kemampuan, sikap dan pengetahuan pekerjaan 

untuk berkontribusi untuk mencapai organisasi tujuan (Nik, dkk, 2013, 

h.2). 

Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari terciptanya 

budaya kerja yang baik. Robbins dan Coutler (2010, h.63) menyatakan 

budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-

cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan 

memengaruhi cara mereka bertindak. Budaya yang kuat yaitu, budaya 

yang menanamkan nilai-nilai utama secara kokoh dan diterima secara luas 

dikalangan para karyawan, sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap perilaku para karyawan dibandingkan dengan budaya yang 

lemah. Semakin tinggi tingkat penerimaan karyawan terhadap nilai-nilai 
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pokok organisasi dan semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai 

tersebut, semakin kuat budaya organisasi. 

Dalam prespektif islam, budaya organisasi harus dikembangkan 

berdasarkan kodrat dan pandangan Islam mengenai keduniawian (Islamic 

worldview), terutama pandangan mengenai manusia dan kemanusiaan 

sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber dalam Islam. Posisi 

manusia sangat istimewa dimata Allah swt., terutama karena akalnya. Hal 

yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan 

kepemimpinan yang baik, harus diikat pula dengan nilai-nilai yang baik. 

Nilai-nilai yang sehat bersumber dari agama. Islam telah menggariskan 

bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha 

Allah swt. Nilai-nilai islam sesungguhnya nilai utama organisasi yang 

menjadi payung strategis hingga taktis dari seluruh organisasi. Jika setiap 

perilaku karyawan dilandasi dengan nilai tauhid, maka perilakunya akan 

terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, 

yaitu Allah swt.  

Penerapan nilai-nilai Islam, dalam manajemen Islam yang 

dikemukakan oleh Rivai (2009, h 45), menetapkan lima nilai, yaitu: 

1. Tauhid yang merupakan landasan ajaran Islam, bahwa Allah 

adalah pemilik alam semesta beserta isinya.  

2. Adl (Keadilan) yang didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan 

tidak dizalimi. 
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3. Nubuwah (Kenabian) yang dimaksud ialah, prinsip-prinsip 

manajemen yang harus dimiliki setiap karyawan harus mengacu 

pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan nabi dan rasul. 

4. Khalifah (Pemimpin) dimana setiap manusia merupakan 

khalifah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia 

merupakan pemimpin.  

5. Ma’ad (Hasil) yang dimaksud adalah setiap manusia harus 

mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang 

diamanahkan dalam kehidupan ini. Segala bentuk pekerjaan 

harus dilaksanakan secara benar. 

Penerapan nilai-nilai Islam tersebut dalam praktik sumber daya 

manusia di organisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Dengan memahami dan memperhatikan kebutuhan hak-hak 

setiap karyawan yang diperlakukan secara adil. Sehingga dapat terjalin 

hubungan yang harmonis antara karyawan dan organisasi atau  perusahaan 

yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup sebuah organisasi atau  

perusahaan.  

Lembaga Rumah Zakat Semarang merupakan salah satu yang 

mengelola amal, zakat, shodaqoh dan waqaf secara profesional dengan 

menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas 

dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. 

Rumah Zakat berdiri sejak tahun 1998 dengan nama awal Dompet Sosial 

Ummul Quro (DSUQ) yang berpusat di kota Bandung. Untuk 
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mempermudah dan memperluas layanan kepada masyarakat, Rumah Zakat 

mendirikan kantor cabang diberbagai daerah, hingga saat ini telah 

memiliki 36 kantor cabang di seluruh Indonesia. 

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. 

Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, 

Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai 

organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan 

menanamkan tiga nilai organisasi baru; trusted, progressive, dan 

humanitarian, serta mengusung positioning baru; yakni Sharing 

Confidence. Makna dari brand positioning Sharing Confidence dari 

Rumah Zakat adalah Rumah Zakat keyakinan kuat untuk berbagi dan 

menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi 

organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan 

berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik. 

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah lembaga telah 

menerapkan manajemen islami dalam praktik sumber daya manusia. 

Terdapat beberapa praktik sumber daya manusia diantaranya, perencanaan, 

rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi 

kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian. 

Penelitian ini hanya berfokus pada praktik sumber daya manusia meliputi, 

rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, serta 
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kompensasi. Karena aspek-aspek tersebut relavan untuk dilakukan dalam 

penelitian di Rumah Zakat Semarang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus peneletitian yang telah ditetapkan tersebut, 

maka rumusan masalah dapat ditetapkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana organisasi mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam 

manajemen sumber daya manusia ditinjau dari proses rekrutmen, 

seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, dan 

kompensasi di Rumah Zakat Semarang? 

2. Bagaimana pemahaman para karyawan terhadap nilai-nilai islam 

dalam manajemen sumber daya manusia yang telah diterapkan oleh 

Rumah Zakat Semarang? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui implementasi nilai-nilai islam dalam manajemen sumber 

daya manusia ditinjau dari proses rekrutmen, seleksi dan penempatan, 

pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi di Rumah Zakat 

Semarang. 

2. Mengetahui pemahaman para karyawan terhadap nilai-nilai Islam 

dalam manajemen sumber daya manusia yang telah diterapkan oleh 

perusahaan/organisasi Rumah Zakat Semarang. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua 

pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pemahaman 

mengenai kinerja reksa dana pendapatan tetap. 

2. Bagi organisasi diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

keputusan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. 

3. Bagi perusahaan/organisasi lain, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan manajemen sumber daya dengan konsep nilai-nilai islam. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang serupa 

mengenai nilai-nilai islam dalam manajemen sumber daya manusia 

dijadikan referensi atau masukan.  

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan alur pemikiran penulis dari 

awal hingga kesimpulan akhir. Penulisan penelitian ini akan disajikan 

dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I.PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai landasan ide 

penulisan karya tulis serta hal-hal yang akan dibahas pada bab-bab 

berikutnya. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II. TELAAHPUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori 

yang mendasari penelitian ini dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu, 

pengaruh antar variabel, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis 

penelitian.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan yang 

berisi metode yang digunakan, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang telah 

dilakukan, interpretasi hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V.PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 


