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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang 

berorientasi profit. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah 

yang sangat pesat, pastinya sangat dibutuhkan sumber daya manusia 

yang memiliki keterampilan tertentu (di bidang perbankan syariah). Di 

Indonesia perbankan syariah pertama sekali didirikan pada tahun 1992 

berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan. 

Bank Syariah merupakan bagian salah satu dari penerapan 

manajemen moneter islam di Indonesia dengan tidak menggunakan 

system bunga, memiliki pengaruh posisitf terhadap kondisi moneter 

dalam menurunkan suku bunga. Dengan demikian keberadaan Bank 

Syariah dalam ekonomi moneter dengan kinerja yang agak berbeda 

dengan Bank konvensional nampaknya bisa diharapakn membantu 

mendinginkan perekonomian negara yang memanas. (A.Riawan 

Amin. 2008:89) 

Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi 

yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan 

suatu organisasi atau perusahaan. Penerapan manajemen pada 

perusahaan dapat dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber 

daya perusahaan atau organisasi sehingga mencapai hasil yang lebih 

baik . sejak abad ke 17 manajenem baik sebagai ilmu sains maupun 

praktik merupakan salah satu faktor utama pendorong perkembangan 

industry-industry besar. (Fuad Ma’ud,2008) 

Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai peranan 

yang penting dalam industri keuangan. Manajemen sumber daya 

manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap 
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kebutuhan, memperoleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, 

dan memanfaatkan penggunaan sumber daya tersebut dengan cara 

melihat latar belakang pendidikan atau kemampuan atau pengetahuan 

yang dimiliki, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisai 

tersebut (Bambang, 2016). 

Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki fungsi-fungsi yang 

utama. Dijelaskan pula oleh Dessler (2006) dimana manajemen 

sumber daya manusia merupakan proses untuk memperoleh, melatih, 

menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, 

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan 

masalah keadilan. 

Manajemen Syariah adalah pengelolaan untuk memperoleh hasil 

optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebeb 

itu maka segala sesuatu Langkah yang diambil dalam menjalankan 

manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-

aturan itu tertuang dalam Al-qur’an, hadist dan beberapa contoh yang 

dilakukan oleh para sahabat. Karena itu manajemen Syariah adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen 

konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-qur’an dan hadist. 

Alqur’an menegaskan kepada setiap muslim untuk senantiasa 

terikat dengan aturan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan yang 

dijalankannya. Dengan berlandaskan kepada konsep tersebut, maka 

pengelolaan sumber daya manusia sebuah unsur manajemen dalam 

perusahaan, memiliki dasar kuat untuk menerapkan syariat atau 

tuntunan dalam islam dalam pengelolaan SDM. Dengan demikian 

system Syariah dalam manajemen akan memberikan efek yang baik. 

Sistem Syariah atau system ekonomi Syariah di Indonesia pada tahun 

2010 telah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik. Masyarakat 
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mulai mengenal dan memanfaatkan industry yang dikelola dengan 

system Syariah, misalnya perbankan, asuransi, dan bahkan perusahaan 

manufaktur atau ritel yang menerapkan system Syariah. (Teguh 

Suripto, 2012:240)  

Perkembangan dan penerapan manajemen khususnya 

manajemen sumber daya manusia dalam suatu wilayah tidak lepas 

dari budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Budaya nasional 

(National Culture) merupakan suatu nilai atau norma yang mengatur 

sikap dan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Budaya nasional 

terbentuk dari berkembangnya suatu budaya dalam suatu negara yang 

mempengaruhi seluruh kegiatan. Budaya nasional juga terbawa dalam 

dunia kerjayang berhubungan dengan pekerjaan dan organisasi, 

disebut sebagian budaya pekerja. 

Keberadaan sistem perbankan syariah dapat memenuhi 

kebutuhan sebagian masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan 

jasa-jasa bank konvensional karena prinsip keyakinan ataupun 

kepercayaan. Pada dasarnya, produk perbankan syariah bersifat 

universal, tidak hanya dikhususkan untuk suatu kelompok masyarakat 

tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah ini didasarkan pada 

syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan 

Sunnah Rasul (Siamat, 2005). 

Manajeman sumber daya manusia pada Bank Syariah Indonesia 

cabang kendari dalam penerapannya yaitu melakukan analisis 

pekerjaan (menentukan pekerjaan setiap karyawan), merencanakan 

kebutuhan tenaga kerjanya dan merekrut calon karyawannya, memilih 

calon karyawan, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan 

baru, memberikan intensif dan keuntungan, menilai prestasi, 

berkomunikasi, melatih dan mengembangkan para karyawan untuk 



4 |  P e n d a h u l u a n

 

membangun komitmen. Namun untuk mendapatkan infomasi yang 

lebih mendalam maka peneliti akan meneliti lebih spesifik lagi dalam 

penerapan manajemen sumber daya manusia. Apakah penerapan 

manajemen sumber daya manusia tersebut sudah benar-benar 

menerapakan prinsip-prinsip syariah ataukah penerapannya belum 

sepenuhnya menerapakan prinsip-prinsip syariah? 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud 

mendapatkan informasi mengenai sejauh mana nilai-nilai syariahyang 

ada pada “ Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada 

Bank Syariah Indonesia Cabang MT. Haryono. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini dibatasi hanya pada Bank Syariah Indonesia 

yang berada di Kendari yaitu Bank Syariah indonesia Cabang MT. 

Haryono. Alasan peneliti membatasinya pada lokasi tersebut karena 

pertimbangan akademis, yaitu: (1) Bank Syariah indonesia Cabang 

MT. Haryono merupakan merger dari Bank BNI Syariah (2) Peneliti 

membatasi lokasi penelitian ini hanya pada Bank Syariah indonesia 

Cabang MT. Haryono saja dikarenakan pertimbangan alokasi waktu 

dan biaya penelitian yang memakan waktu yang cepat dan biaya yang 

tidak sedikit, maka penelitian ini dibatasi pada satu bank saja.   

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk menjawab rumusan pokok tersebut, maka disajikan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia di Bank Syariah 

Indonesia cabang MT. Haryono? 

2. Bagaimana penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di 

Bank Syariah Indonesia cabang MT. Haryono? 
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3. Bagaimana Presfektif Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah 

Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah 

Indonesia Cabang MT. Haryono? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan apa yang sudah tertera dalam rumusan masalah di 

atas, maka tujuan pokok yang ingin dicapai melalui proposal ini 

adalah: untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia 

Cabang MT. Haryono  dan dampaknya terhadap institusi tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini secara lebih spesifiknya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Menjelaskan Kondisi SDM Di Bank Syariah Idonesia 

Cabang MT. Haryono. 

2. Untuk Menguraikan Penerapan Manajeman Sumber Daya 

Manusia Di Bank Syariah Indonesia Cabang MT. Haryono 

3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Presfektif Prinsip-Prinsip 

Manajemen Di Bank Syariah Indonesia Cabang MT. Haryono.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang akan diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadisarana untuk 

mengembangkan keilmuan, khususnya dalam IlmuEkonomi Islam.  Di 

samping itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi para peneliti 

berikutnya yang tertarik untuk melakukan risetdengan tema yang 

sama. Dengan demikian, maka penelitian ini dapatdimanfaatkan 

sebagai studi relevan bagi para peneliti yang akandatang. 



6 |  P e n d a h u l u a n

 

2. Secara Praktis 

Memberikan gambaran kepada ummat Islam bahwasanya 

Manajemen Sumber Daya Manusia melalui nilai-nilai keislaman dapat 

menunjang sistem perbankan syariah di Indonesia, khususnya di 

Sulawesi Tenggara. Di samping itu, penelitian ini juga berguna secara 

praktis bagi peneliti pribadi sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Perbankan 

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kendari. 

1.6 Definisi Operasional 

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Penerapan  

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan dalam hal ini penerapan 

adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah 

cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat (Dr. Afi Parnawi, 

2020:67). 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia  

adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat 

pengadaan, pengembangan, pengkompesasian, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi (Nurdin dan Dr. Mahadin, 2018:1) 

3. Syariah  

merupakan hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT 

melalui Rasul-nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka 



 | 7 P e n d a h u l u a n

 

keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk 

yang lurus (achmad El-Gandur, 2006:6) 

4. Bank Syariah Indonesia (BSI)  

adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 

Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan 

BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia 

Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank 

Syariah Indonesia. Bank syariah Indonesia memiliki banyak cabang 

salah satunya berada di Kendari  yang beralamat di Jl. MT. Haryono 

No. 155, Anggilowu, Bende, Kec. Kadia, Sulawesi Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


