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ABSTRAK 

 Dalam suatu kegiatan usaha peran pemimpin dan karyawan sangat 

berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi perusahaan, hampir seluruh kegiatan 

di perusahaan melibatkan peran dari karyawan yang ada di dalamnya. Faktor 

sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perkembangan perusahaan. 

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Islam pada 

pemahaman karyawan yang berdampak pada peningkatan kinerja karyawan 

khususnya di Koperasi Syariah. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggapan 

karyawan maupun pimpinan terhadap kinerja karyawan KSPPS Hudatama,  

menganalisis sejauh mana pemahaman karyawan dan pimpinan terhadap nilai-

nilai Islam KSPPS Hudatama.  

 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Alasan pemilihan metode tersebut adalah agar penelitian dapat fokus dan 

dapat dilakukan secara mendalam untuk mengetahui pemahaman karyawan dalam 

bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama dan berdampak pada 

kinerja karyawan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa meningkatnya kinerja 

karyawan bukan hanya dibuktikan melalui laporan hasil pertumbuhan 

produktivitas secara angka saja tetapi juga dapat membentuk perilaku para 

karyawannya sesuai dengan nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama. Meningkatnya 

kinerja karyawan juga dibantu dengan adanya pelatihan karyawan yang diadakan 

oleh KSPPS Hudatama. 

 

Kata Kunci: Kinerja karyawan, nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama, Kualitatif 
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ABSTRACT 

 

 In a business activity the role of leaders and employees is very influential 

in achieving the company's vision and mission, almost all activities in the 

company involve the role of employees in it. The factor of human resources is an 

important factor in the development of the company. This research will discuss 

implementation of Islamic values in the understanding of employees which has an 

impact on improving employee performance, especially in Sharia Cooperatives. 

The purpose of this study is to describe the response of employees and leaders to 

the performance of KSPPS Hudatama employees and analyzing the extent to 

which employees and leaders understand the values of Islam KSPPS Hudatama. 

The method used is qualitative method with  case study approach. The reason for 

selecting these method is so that research can be focused and can be done in depth 

to find out employees' understanding of working in accordance with Islamic 

values KSPPS Hudatama and impact on employee performance. From the 

research results showed that improving employee performance is not only proven 

through numerical productivity growth reports only but also can shape the 

behavior of its employees in accordance with Islamic values KSPPS Hudatama. 

The increase in employee performance was also assisted by the employee training 

held by KSPPS Hudatama. 

 

Keywords: Employee performance, Islamic values KSPPS Hudatama, 

Qualitative 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Baitul Mat Tamwil atau yang sering disingkat menjadi BMT merupakan 

lembaga keuangan mikro dan bekerja berdasar prinsip-prinsip syariah  yang dalam 

usahanya memiliki dua kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitul maal.  Baitul 

tamwil sering disebut sebagai rumah pengembangan harta, yang kegiatannya  

bertujuan untuk pengembangan usaha produktif dan investasi serta meningkatkan 

perekonomian pengusaha kecil dan menengah dengan cara mendukung seluruh 

kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kegiatan selanjutnya pada 

Baitul Mal Tamwil adalah baitul mal yang sering disebut sebagai rumah harta, 

dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari yaitu menerima atau melakukan 

penghimpunan titipan dana infaq, zakat, dan shadaqah serta mendistribusikan  

sesuai dengan peraturan dan menjalankan dengan penuh amanah. Meskipun BMT 

merupakan lembaga yang berbadan hukum namun pada kenyataannya masih ada  

beberapa BMT yang belum menjadi lembaga berbadan hukum, hal tersebut 

disebabkan karena belum didaftarkan pada lembaga pemerintah.   

Dengan adanya lembaga keuangan mikro seperti BMT, merupakan salah 

satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan 

ekonomi dan keuangan syariah (Sholihah, 2017).  Munculnya BMT sebagai salah 

satu lembaga keuangan syariah yang memiliki perkembangan yang bagus dalam
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lembaga ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, dimana dalam 

kegiatan perekonomian yang dilakukan selalu berpedoman kepada Al-Qur’an dan 

Al-Hadist yang tidak hanya mencari kekayaan materi saja namun namun harus 

disertai dengan ibadah untuk kebaikan seperti dalam firman Allah SWT yaitu: 

ة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمن ة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمن(٧)َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ (٨)َيَرهُۥ َشًرًّ  

“Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya akan 

melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah 

maka akan melihat balasannya pula” (QS Al-Zalzalah,99:7-8). 

Kementrian Agama (2017) menyatakan bahwa pada saat itu setiap 

manusia akan mengetahui nasib diri sendiri. Maka, barang siapa mengerjakan 

kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya 

lalu dia akan menerima pahala atasnya. Dengan demikian, dalam melaksanakan 

kegiatan bisnis, BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 

dengan sasaran perekonomian masyarakat lapisan kelas bawah, selalu 

menggunakan nilai-nilai moral Islam serta solidaritas dalam kelompok, selain itu 

BMT dapat  digunakan  sebagai tempat untuk modal sosial guna mendorong 

pembayaran pinjaman, maka dari itu diharapkan lembaga keuangan syariah ini 

mampu menjadi penopang dalam kehidupan masyarakat lapisan kelas bawah. 

Membuat suatu produk menjadi menarik dan memberikan kenyamanan  

konsumen terhadap pelayanan barang atau jasa yang diberikan oleh produsen  

merupakan tujuan utama dari pelayanan sehingga berpengaruh kepada loyalitas 

konsumennya. Menurut Supriyatmini (2005), salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan loyalitas nasabah adalah kualitas pelayanan yang harus menjadi 
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perhatian utama untuk meningkatan keberlangsungan pada suatu usaha. Pelayanan 

yang berkualitas memiliki pengaruh pada nasabah BMT sehingga para nasabah 

merasa puas dengan pelayanan dan akan meningkatakan loyalitas terhadap BMT, 

oleh karena itu BMT harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 

nasabahnya dengan cara menawarkan produk yang dimiliki sesuai yang 

dibutuhkan oleh konsumen.  

Bagaimanapun BMT harus mampu menciptakan produk tersebut menjadi 

lebih kreatif untuk menarik para konsumen tentunya dengan strategi-strategi 

pemasaran perusahaan yang telah direncanakan, misalnya bagaimana menarik 

konsumen untuk tetap menggunakan produk yang ditawarkan merupakan salah 

satu upaya dalam meningkatkan kinerja BMT. Sehingga, sangat membutuhkan 

sumber daya manusia yang berpengetahuan, terampil, berkualitas, berperilaku 

baik serta mempunyai karakteristik atau bertalenta yang semua ini sangat 

dibutuhkan oleh BMT sehingga diharapkan mampu tercapainya visi dan misi yang 

ditetapkan.  

Dalam suatu kegiatan usaha peran pemimpin dan karyawan sangat 

berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi perusahaan, hampir seluruh kegiatan 

di perusahaan melibatkan peran dari karyawan yang ada di dalamnya. Faktor 

sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perkembangan perusahaan. 

Peran seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam menentukan maju mundurnya 

perusahaan, hal tersebut mengubah pola pikir pimpinan akan pentingnya nilai 

investasi sumber daya manusia. Banyak hal yang harus dilakukan dalam 

mengelola sumber daya manusia dengan efektif meliputi segala aktivitas yang 
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diperlukan perusahaan untuk mempengaruhi kompetensi dan motivasi bagi semua 

orang yang sedang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Dalam menghadapi era 

Masyarakat Ekonomi Asean, perusahaan memiliki visi misi demi 

keberlangsungan perusahaan agar kinerja organisasi selalu meningkat misalnya 

dalam melakukan pemberian pemahaman nilai-nilai Islam terhadap pemahaman 

karyawan sehingga diharapkan selain untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan, juga terkandung nilai-nilai moral setiap karyawan, apabila sumber 

daya manusia tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak kepada 

perusahaan secara mikro dan berdampak pula kepada negara pada umumnya. 

Salah satu BMT yang ada di Kota Semarang yang menerapkan nilai-nilai 

Islam dalam kegiatan manajemen adalah KSPPS Hudatama dengan kantor pusat 

berada di jalan Tumpang Raya No.93 Semarang. Dalam kegiatan operasionalnya 

KSPPS Hudatama memiliki 6 (enam) cabang, terdiri dari 5 (lima) cabang baitul 

maal dan 1 (satu) cabang baitul tamwil dengan jumlah karyawan sebanyak  47  

karyawan yaitu 44 orang karyawan tetap dan 3 orang karyawan kontrak. 

Dengan dibentuknya nilai budaya KSPPS Hudatama yaitu nilai-nilai 

Islam, pimpinan KSPPS Hudatama mengharuskan kepada seluruh karyawan 

untuk menjalankan kegiatan operasional dengan berpedoman kepada nilai-nilai 

Islam yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada para anggota dan 

disamping itu dapat meningkatkan kerukunan para karyawan yang pada akhirnya 

akan berdampak pada peningkatan kinerja para karyawan sehingga kebutuhan 

akan keterampilan, sikap dan perilaku, serta talenta yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam dapat diwujudkan.  
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KSPPS Hudatama dalam pencapaian  tujuan  organisasi selalu berusaha 

menekankan peningkatan kinerja melalui evaluasi kinerja kepada setiap  

karyawannya. Dengan menekankan praktik manajemen sesuai nilai-nilai Islam, 

diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan 

kinerja organisasi.  

Dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala bidang 

Sumber Daya Manusia KSPPS Hudatama, dikatakan bahwa KSPPS Hudatama 

telah menunjukkan tingkat kompetensi yang meningkat hal ini dapat dibuktikan 

tingkat pertumbuhan kinerja KSPPS Hudatama setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan yang dapat dilhat dari persentase laba, adapun kinerja KSPPS 

Hudatama dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut: 

Grafik 1. 1 

Pertumbuhan Produktivitas KSPPS Hudatama 

 

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2018 

Dilihat dari sisi laporan pertumbuhan produktivitas bahwa KSPPS 

Hudatama mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dalam hal ini perlu 

dilihat dari sisi pribadi karyawan sendiri  apakah  karyawan telah bekerja sesuai  
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dengan nilai-nilai Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat berdampak pada kinerja karyawan tersebut. Walaupun dalam sisi 

produktivitas, kinerja KSPPS Hudatama mengalami peningkatan namun menurut 

Kepala bidang Sumber Daya Manusia KSPPS Hudatama perlu melakukan 

evaluasi terhadap semua karyawan, apakah semua karyawan yang telah 

menjalankan nilai-nilai Islam dalam kegiatan operasionalnya guna meningkatkan 

kinerja dan profesionalisme yang berlandaskan nilai–nilai Islam, karena hal ini 

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. 

Menurut Mangkunegara (2011), bahwa faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal berhubungan dengan sifat-

sifat seseorang sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, 

sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan dan pimpinan serta fasilitas dan 

iklim organisasi. Dari hal tersebut diatas diharapkan dengan melakukan 

penanaman nilai – nilai Islam kepada karyawan dapat mengubah pola pikir dan 

kinerja karyawan KSPPS Hudatama sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan  

antara lain yaitu mutu layanan yang baik, amanah, professional dan resiko 

minimal yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam di KSPPS Hudatama seperti 

yang terlihat pada tabel 1.3. Nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1 

Nilai-Nilai Islam KSPPS Hudatama 

Sumber: Hudatamaku (2017), diolah 

Nilai-nilai Islam merupakan salah satu nilai budaya di KSPPS Hudatama 

yang diterapkan dimana salah satunya dalam pelaksanaan manajemen selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk sarana ibadah dan dakwah 

(Hudatamaku, 2017).  Salah satu misi yang dilakukan oleh KSPPS Hudatama 

No.  Nilai-Nilai Islam Pengertian   

1. Hidayah  

(Petunjuk) 

Memberikan pelayanan serta pemberian bimbingan, 

penerapan prinsip-prinsip syariah 

2. Ulfah  

(Dekat) 

Membangun hubungan kedekatan antar saudara, serta 

mempererat rasa persaudaraan dan keluargaan dalam 

memberikan pelayanan 

3. Da’wah 

(Membimbing)  

Bentuk Da’wah sebagai salah satu motivasi dalam 

melakukan pekerjaan dan memberikan pelayanan  

4. Amanah  

(Dapat Dipercaya) 

Mengelola dan melakukan pekerjaan dengan jujur, 

transparan, akuntabel 

5. Ta’awun  

(Saling Menolong) 

Meningkatkan kerjasama, melakukan hubungan 

sinergi dan kemitraan yang saling memberikan 

keuntungan, Membentuk kerjasama yang tinggi  

6. Aqwa   

(Sangat Kuat) 

Mempunyai kekuatan dalam menggapai cita-cita, 

berintegritas, mempunyai kreatifitas dan inovasi, 

dinamis serta memiliki kekuatan dalam  berkembang 

terhadap cara menghadapi tantangan perubahan 

7. Muhtaraf 

(Profesional)  

Menciptakan dan melakukan pekerjaan secara 

professional serta dirasa dapat mencintai profesi.  

8. Aflah  

(Sukses) 

Bersama dalam meraih kesuksesan, memperoleh 

kebahagiaan, keberkahan lahir batin, menjadi salah 

satu kebanggan umat  
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adalah memberikan pelayanan yang baik, amanah dan professional dan resiko 

minimal. Terdapat beberapa penelitian yang telah mendukung pernyatan bahwa 

implementasi penerapan nilai-nilai islam kepada karyawan akan memberikan 

pengaruh dalam kinerja karyawan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azmi 

(2015) menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara sumber daya 

manusia berbasis Islam dengan kinerja organisasi.  

Penelitian Khan, Farooq, and Hussain (2010) menjelaskan Islam 

mengajarkan tentang nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan saja tetapi bagaimana 

menerapkannya pada kehidupan sehari-hari sekalipun di lingkungan kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian “Implementasi nilai-nilai Islam 

pada karyawan”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 

 Dalam melakukan implementasi nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama pada 

pemahaman para karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan, oleh karena 

itu dengan merujuk dari permasalahan diatas maka rumusan masalah adalah 

bagaimana implementasi nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama terhadap pemahaman 

karyawan yang memberikan dampak pada kinerja karyawan. 

Dengan rumusan diatas maka pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah:  

1. Bagaimana tanggapan para karyawan dan pimpinan berkaitan kinerja 

karyawan di KSPPS Hudatama? 

2. Bagaimana pemahaman para karyawan dan pimpinan berkaitan dengan nilai–

nilai Islam KSPPS Hudatama?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini  sebagai berikut :  

          

1. Untuk mendeskripsikan tanggapan karyawan maupun pimpinan terhadap 

kinerja karyawan KSPPS Hudatama 

2. Menganalisis sejauh mana pemahaman karyawan dan pimpinan terhadap nilai-

nilai Islam KSPPS Hudatama. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Kegunaan dari penelitian di bagi mencakup dua aspek yaitu aspek teoritis dan 

aspek praktis. Aspek teoritis merupakan kegunaan atau manfaat yang dapat 

diperoleh dari masalah penelitian. Sedangkan aspek praktis merupakan kegunaan 

atau manfaat yang diperoleh dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari 

penelitian. Berikut kegunaan atau manfaat dari penelitian ini:  

1. Aspek teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan 

implementasi nilai-nilai Islam KSPPS Hudatama terhadap pemahaman 

karyawan yang memberikan dampak pada kinerja karyawan. Penelitian ini 

juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.  

2. Aspek praktis  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman 

karyawan mengenai nilai budaya KSPPS Hudatama yaitu nilai-nilai Islam 

yang berdampak pada kinerja karyawan pada organisasi atau perusahaan 

sehingga dapat digunakan sebagai contoh bagi organisasi atau perusahaan 

lain. 
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1.5 Sistematikan Penelitian  

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta  sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran.  

BAB III          METODOLOGI PENELITIAN           

 Pada bagian metodologi penelitian terdapat beberapa sub bab  

yaitu, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pemilihan 

sampel, sumber data dan instrumen penelitian, metode 

pengumpulan data, observasi lapangan,  teknik analisis data, 

validitas data.  

BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini terdiri dari 3 bagian yaitu, profil perusahaan, biodata 

narasumber dan hasil penelitian.  
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BAB V PENUTUP 

Bagian penutup terdiri dari 3 sub bab yaitu, kesimpulan,  saran, dan 

keterbatasan peneliti. Bab ini akan membahas penarikan 

kesimpulan atas hasil analisis dari pembahasan sebelumnya, 

disertai dengan keterbatasan dan saran yang dapat bermanfaat bagi 

peneliti selanjutnya, serta saran bagi pihak perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


