
 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang lengkap dan universial. Manusia 

ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi untuk mendayagunakan bumi dan 

segala isinya agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteran bersama. 

Untuk tujuan suci tersebut, Alah memberikan pedoman melalui para Rasul-nya 

yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak 

maupun syariah sesuai dengan firman Allah dalam QS 2:208. 

Syari’ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan Khalik maupun dengan makhluk. Syariat Islam merupakan ciptaan Allah 

SWT, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu sistem universal, atau 

sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman 

dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syari’ah Islamiyah tidak dapat berubah, 

walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah (Ba’asyir dan 

Abdurrahman, 2008). Akidah dan akhlak bersifat konstan. Keduanya tidak 

mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Syariah 

Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai 

keunikan selain universal juga komprehensif.  Komprehensif berarti syariah Islam 

merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial 

(muamalah) seperti yang termuat pada Gambar 1. Karakteristik universalitas 

pada muamalah antara lain cakupan luas, fleksibel dan tidak membeda-bedakan 

antara muslim dan nonmuslim, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, 

Sahabat Rasullullah dan Khalifah ke empat, yaitu : “Dalam bidang muamalah, 

kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.” 

(Antonio, 2001). Oleh karena itu dalam berbagai perspektif, misalnya dari 

perspektif manajemen senantiasa bersifat sistem manajemen holistik (Jabnoun, 

2008). 

Sistem ekonomi Syariah merupakan bagian dari muamalah, atau biasa 

disebut “ekonomi Islam”, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam, 

tetapi juga di negara-negara Barat yang ditandai dengan semakin banyaknya 

operasi bank-bank yang menerapkan konsep syari'ah. Hal tersebut menjadi bukti 

bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian dapat diterima di 

berbagai kalangan, karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif (Amiri 

1997). 
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Dasar-dasar ekonomi Syariah sudah ada sejak lama, yaitu sejak zaman 

Nabi Muhammad SAW yang menerapkan etika dalam berdagang. 

Perkembangannya terhenti, karena menguatnya kelompok sosialis dan kapitalis 

di Eropa. Pemikiran untuk menerapkan sistem perekonomian yang Islami muncul 

kembali sebagai konsep alternatif, ketika kedua sistem tersebut ternyata tidak 

memuaskan, atau mengalami kegagalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Islam sebagai agama yang komprehensif (Antonio, 2001) 

 

Banyak kalangan menganggap sistem nilai dan tatanan normatif di dalam 

Islam telah menjadi faktor penghambat pembangunan. Penganut paham 

liberalisme dan pragmatisme sempit tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi 

dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang, bila dibebaskan dari 

nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Illahi (Antonio 2001). 

Ketidakseimbangan ekonomi global dan krisis ekonomi yang melanda 

Asia, khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah,  

bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang dianut Indonesia 

selama ini. Amin (2007)  menyebutkan ada puluhan bank direkapitalisasi. Oleh 
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karena itu, dengan adanya krisis ekonomi menjadi momentum tepat untuk 

membuktikan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan 

kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan 

ekonomi yang lebih adil dan transparan. 

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi konvensional 

dengan ilmu ekonomi yang disusun dengan berdasar sendi religius. Ilmu 

Ekonomi Islam pada dasarnya, seperti halnya ekonomi konvensional, tetap fokus 

pada soal alokasi dan distribusi sumber daya. Namun, tujuan utama dari 

pengelolaan alokasi dan distribusi tersebut tidak boleh keluar dari maqashid 

syar'i (tujuan syariah). Apabila ilmu ekonomi konvensional meletakkan sendi 

keseimbangan pada optimal Pareto, Chapra (1985) menyebut dalam Islam ada 

Optimum Islami, yaitu keseimbangan pasar yang mencerminkan realisasi secara 

terus menerus tingkat efisiensi maupun keadilan optimal dengan maqashid syar'i 

(tujuan-tujuan syariah yaitu memenuhi lima kebutuhan pokok/al-dharuriyat dalam 

menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama 

(iman), hidup, akal, harta, dan keturunan; kebutuhan sekunder/al-hajiyat dan 

kebutuhan tersier/al-tahsiniyah). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancang bangun ekonomi Islami (Karim, 2002) 

 

Menurut Karim (2002) prinsip-prinsip umum yang mendasari ekonomi 

Islam diilustrasikan sebagai sebuah bangunan (Gambar 2). Bangunan ekonomi 

Islam didasarkan atas lima (5) nilai universal, yakni  Tauhid, „Adl (keadilan), 

Nubuwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan) dan Ma‟ad (hasil). Kelima nilai 

membentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami yaitu kepemilikan berjenis, 
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kebebasan bertindak dan keadilan sosial. Konsep Akhlak memayungi nilai dan 

prinsip ekonomi Islami. Akhlak yang menjadi panduan para  pelaku ekonomi dan 

bisnis dalam melakukan aktivitas.  

Salah satu lembaga keuangan Islam yang menerapkan konsep syariah 

adalah bank syariah. Bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktifitasnya, 

bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut : (1) Prinsip Keadilan. Prinsip 

tersebut tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar Bank dengan 

Nasabah; (2) Prinsip Kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah 

penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang 

sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan 

keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana maupun bank; (3) Prinsip Ketentraman. Produk-produk bank 

syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak 

adanya unsur riba dan penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan 

merasakan ketenteraman lahir maupun batin (Mutasowiffin, 2003). Sebagai 

ilustrasi pada Tabel 1 disajikan perbedaan antara bank konvesional dengan bank 

syariah.  

 
Tabel 1. Perbedaan antara bank konvensional dan bank Syariah 

Faktor kunci Bank Konvensional Bank Syariah 

Hubungan bank 
dengan nasabah 

Investor dengan 
investor 

Kreditur dan debitur 

Sistem pendapatan 
usaha 

Bunga, fee Bagi hasil, marjin, fee 

Organisasi  Tidak terdapat 
struktur pengawas 
syariah 

Terdapat struktur pengawas 
syariah yaitu DPS 

Penyaluran 
pembiayaan 

Liberal untuk tujuan 
keuntungan 

Adanya batasan-batasan 
memperhatikan unsur moral dan 
lingkungan. 

Tingkat risiko 
umum dalam 
usaha 

Risiko menengah 
tinggi, karena adanya 
transaksi spekulasi 

Risiko menengah rendah, karena 
melarang transaksi spekulasi 

Penanggung risiko 
investasi  

Satu sisi hanya pada 
bank 

Dua sisi, yaitu bank dan nasabah 
(deposan maupun debitur) 

Sumber : Gunawan, 1999 
 



 

 

5 

 

 Selain itu, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terutama 

pada akad (perjanjian atau kontrak), pembiayaan, struktur organisasi dan budaya 

perusahaan (Hafidhuddin dan Tanjung 2003, Antonio 2001). Perbedaan dengan 

bank konvensioan memastikan bank syariah mencapai maqashid syar‟i yang 

bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.  

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menetapkan dua (2) prinsip 

perbankan di Indonesia, yaitu konvensional dan syariah, menyebabkan bank-

bank konvensional kini beroperasi berdampingan dengan bank-bank syariah, 

namun masih berupa lex generalis. Sepuluh tahun kemudian, UU No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah mengukuhkan perbankan sebagai kebijakan 

publik dan telah menjadi lex spesialis. Dengan dikeluarkannya Undang-undang 

tersebut, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat dari segi 

kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Kemudian diberlakukan UU 

No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah memperlengkapan 

lex spesialis (hukum yang khusus) kebijakan publik perbankan syariah.  

Bank Islam atau bank syariah telah tumbuh dalam hal ukuran dan jumlah 

yang cepat di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir. Bank Islam beroperasi 

lebih di 60 negara dan merupakan perbankan yang paling cepat pertumbuhan 

segmen kreditnya di negara-negara Islam yang mempunyai Bank Islam 

(Aggrawal dan Yousef, 2000). Data tersebut merupakan suatu indikator bahwa 

bank syariah memiliki peran yang cukup besar dalam memajukan dunia 

perbankan di Indonesia. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah 

muslim, maka perbankan syariah di masa mendatang memiliki prospek cerah 

seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan keislamannya tidak hanya dalam dimensi ritual saja, namun dalam 

dimensi muamalah.  

Struktur perbankan syariah di Indonesia pada awalnya bersifat monopoli 

dimana Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah pemain tunggal sejak tahun 

1991-1999. Saat ini, perkembangan perbankan syariah sampai dengan tahun 

2010 terdiri dari sepuluh bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) 

dan 146 Bank Prekreditan Rakyat Syariah – BPRS (Bank Indonesia, 2010) 

ditambah dengan industri keuangan syariah mikro, yaitu baitul mal wat tanwil 

(BMT). Tabel 2 memperlihatkan data mengenai jejaring perbankan syariah di 

Indonesia.  
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Tabel 2. Jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia 

Kelompok Bank KP/UUS KPO/KC KCP/UPS KK 

       
Bank Umum Syariah (BUS) 10 293 651 197 
1. PT Bank Syariah Muamalat 

Indonesia  1 75 49 102 
2. PT Bank Syariah Mandiri 1 94 167 85 
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia 1 34 329 5 
4. PT Bank Syariah BRI 1 34 40 2 
5. PT Bank Syariah Bukopin 1 8 5 0 
6. PT Bank Panin Syariah 1 4 0 0 
7. PT Bank Victoria Syariah 1 6 2 0 
8. PT Bank BCA Syariah 1 5 3 3 
9. PT Bank Jabar dan Banten 1 6 28 0 
10. PT Bank Syariah BNI 1 27 28 0 
     
Unit Usaha Syariah (UUS) 23 118 77 43 
1. PT Bank Danamon 1 8 3 0 
2. PT Bank Permata 1 10 12 0 
3. PT Bank Internasional Indonesia (BII) 1 5 0 0 
4. PT CIMB NIAGA 1 10 4 0 
5. HSBC, Ltd 1 5 0 0 
6. PT Bank DKI  1 2 0 0 
7. BPD DIY 1 1 0 0 
8. BPD Jawa Tengah  1 1 0 1 
9. BPD Jawa Timur  1 1 0 37 
10. BPD Banda Aceh  1 2 9 0 
11. BPD Sumatera Utara (Sumut) 1 3 1 0 
12. BPD Sumatera Barat (Sumbar) 1 2 0 1 
13. BPD Riau 1 2 2 1 
14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel) 1 1 0 2 
15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel) 1 2 0 0 
16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar) 1 1 0 0 
17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim) 1 2 5 1 
18. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel) 1 3 1 0 
19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) 1 1 0 0 
20. PT BTN 1 20 3 0 
21. PT Bank Tabungan Pensiun 
Nasional 1 2 0 0 
22. PT OCBC NISP 1 1 0 0 
23. PT Bank Sinarmas 1 1 1 0 
     
Bank Perkreditan Rakyat Syariah 146 23 0 109 
(BPRS) 
     
 TOTAL  179 418 718  351 

     

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah BI, September 2010 
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Keterangan: 

- KP = Kantor Pusat 
- UUS = Unit Usaha Syariah 
- KPO = Kantor Pusat Operasional 
- KC = Kantor Cabang 
- KCP = Kantor Cabang Pembantu 
- UPS = Unit Pelayanan Syariah 
- KK = Kantor Kas (tidak termasuk  Gerai Muamalat). 

 

Perkembangan aset perbankan syariah pada kurun waktu tahun 2000 – 

2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 mempunyai kecenderungan yang terus 

meningkat hingga September 2010, yaitu Rp. 126 triliun. Pangsa perbankan 

syariah terhadap total bank untuk aset mencapai 3%. Walapun ada stagnasi 

pangsa pasar perbankan syariah sejak tahun 2007 di kisaran 3%. Hal ini antara 

lain karena masih lemahnya dukungan pemerintah dibandingkan dengan 

pemerintah Malaysia yang mendukung penuh program akselarasi industri 

keuangan syariah yang bersifat top-down.  

 

Tabel 3. Aset dan pertumbuhan aset perbankan Syariah di Indonesia pada 
tahun 2000 – 2010 

Tahun  Aset             
(Milyar Rupiah) 

Pertumbuhan 
(%) 

2000 1.790 -  

2001 2.719 51,87 

2002 4.045 48,79 

2003 7.859 94,28 

2004 15.326 95,01 

2005 20.880 36,24 

2006 26.722 27,98 

2007 36.538 36,73 

2008 49.555 35,63 

2009 99.897 101,59 

2010* 126.420 26,55 

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, diolah.  
Keterangan : * Tahun 2010 sampai dengan bulan September 
 

Perkembangan industri perbankan syariah yang cukup pesat 

sebagaimana ditunjukkan oleh rataan pertumbuhan aset (Tabel 3), pembiayaan, 

dan DPK selama tiga tahun terkahir (2007 – 2009) berada di atas 30% per tahun. 

Kondisi tersebut memberikan implikasi meningkatnya kebutuhan SDM perbankan 

Syariah sebagaimana ditunjukkan rataan pertumbuhan pekerja dalam industri 
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perbankan Syariah untuk periode yang sama sebesar 38,25% (BI, 2010). 

Pertumbuhan SDM yang cukup tinggi tersebut menghadapi tantangan berupa 

terbatasnya SDM perbankan syariah yang berkualitas dalam aspek perbankan 

maupun aspek kesyariahan. 

Menurut data Bank Indonesia (BI), perkembangan SDM perbankan 

syariah (BUS, UUS dan BPRS) dari tahun 2005 sampai dengan Oktober 2010 

sebesar 226,9% atau rataan pertumbuhan per tahunnya 37,8%. Total SDM 

perbankan syariah Tahun 2010 sebanyak 19.602 orang (Tabel 4).  Dalam lima 

tahun ke depan, menurut angka Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kebutuhan 

SDM perbankan syariah mencapai 40 ribu orang (Hadad, 2010). 

 
 Tabel 4. Jumlah Pekerja dalam Industri Perbankan Syariah  

Tahun 

Jenis 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BUS 3.523 3.913 4.311 6.609 10.348 14.708 

UUS 1.436 1.797 2.266 2.562 2.296 1.783 

BPRS 1.037 1.666 2.108 2.581 2.799 3.111 

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah BI, Oktober 2010 

Kualifikasi SDM Perbankan Syariah masih sulit diharapkan, dimana akar 

masalah menurut Hakim (1999) adalah pendidikan yang dikelola pemerintah di 

dunia Islam umumnya mengikuti pola bekas penjajah, yaitu memisahkan 

kehidupan ilmu dan keduniaan dari agama. Akibatnya para lulusan sekolah 

menguasai ilmu pengetahuan dan sedikit yang memahami masalah agama. Di 

sisi lain pesantren sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu berbasis agama 

tidak mengembangkan ilmu-ilmu „aqli (rasio), sehingga para lulusannya mahir 

dalam fiqih, usul fiqih, hadist dan sebagainya, namun lemah dalam ilmu 

kealaman seperti fisika, biologi, matematika dan lain-lain. Hal yang sama terjadi 

dalam perbankan syariah, jarang didapati dalam satu bank SDM yang 

memahami kedua ilmu dasar tersebut. Untuk itu,  Gunawan (1999) 

menyampaikan bahwa kelangkaan SDM perbankan syariah merupakan akibat 

dari masih sangat terbatasnya universitas atau lembaga pendidikan tinggi yang 

menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, terlebih untuk mencari 

lembaga pendidikan tinggi yang memiliki Islamic economic research centre masih 

jauh dari harapan. 
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Selain permasalah kebutuhan SDM perbankan syariah, sejalan dengan 

Hakim (1999), Hadad (2010) juga menilai hanya sekitar 25–30% SDM di 

perbankan syariah yang memiliki latar belakang kompetensi syariah yang 

memadai dengan kebutuhan dan standar ekspektasi pasar. Dari angka yang 

menunjukkan kelangkaan tersebut, hanya 10% yang mempunyai latar belakang 

pengetahuan ekonomi syariah, dalam arti mengenyam pendidikan ekonomi 

syariah secara formal baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menyikapi 

kebutuhan SDM yang mendesak, perbankan syariah mengambil jalan pintas 

untuk merekrut pegawai yang telah memiliki keterampilan dan pengalaman dari 

kompetitor, atau merekrut, membina dan mendidik pegawainya sendiri melalui 

program perekrutan dan pelatihan yang sistemnya sama dengan yang diterapkan 

bagi pegawai perbankan konvensional atau perusahaan induk yang tidak 

berbasis syariah dengan nilai-nilai dan budayanya. Kondisi sedemikian makin 

sulit karena sesungguhnya “teori” dan “manajemen SDM Syariah” sebagai 

cabang teori sendiri belum sepenuhnya terbentuk secara melembaga.   

Strategi baru pengembangan pasar perbankan Syariah yang 

memosisikan perbankan syariah di Indonesia sebagai perbankan yang saling 

menguntungkan nasabah dan bank, serta penggunaan branding Beyond 

Banking, mensiratkan kebutuhan akan kualitas SDM yang multi keilmuan dan 

multi dimensi untuk menjamin keunggulan khasnya (Umar, 2009). Dengan 

demikian, SDM yang mendukung perbankan syariah bukanlah SDM dengan 

kompetensi yang marginal pas-pasan. Bahkan sebaliknya, SDM yang dicari dan 

dibutuhkan oleh bank adalah SDM yang multi dimensi, yang memiliki kompetensi 

lintas keilmuan, yaitu kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli 

keuangan dan perbankan, beretika serta memahami sharia compliancy.  

Pemenuhan SDM dengan kompetensi lengkap dilakukan, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif.  

Bank Syariah tidak terlepas dari proses internalisasi budaya organisasi 

(perusahaan). Dalam konteks Bank Syariah, nilai-nilai dimaksud semestinya 

adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam untuk menghasilkan empat 

kompetensi tersebut. Nilai-nilai Islam seharusnya menjadi sumber motivasi, 

karakter dan komitmen, serta pedoman pola pikir, sikap dan tindak bagi semua 

unsur dalam mencapai tujuan/misi organisasi/perusahaan. Bahkan nilai-nilai 

Islam dapat dijadikan dasar pengembangan ”wirausaha bisnis” dan ”wirausaha 

sosial” berbasis syariah.  
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Bank “Pertama Murni Syariah” di Indonesia adalah PT Bank Syariah 

Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991,  dan pada tanggal 27 

Oktober 1994 ditetapkan menjadi Bank Devisa. Hal ini telah memperkuat 

posisinya dengan berbagai macam pelayanan perbankan syariah untuk transaksi 

domestik maupun internasional. Walaupun krisis ekonomi yang berlangsung 

sejak 1997 turut menerpa BMI, namun tanpa bantuan pemerintah terus 

berkembang dan berinovasi. Hal ini, antara lain karena BMI tidak mengenal 

negative spread dan tidak terkena bencana bunga berbunga, yang menjadi 

penyakit dalam ekonomi ribawi atau ekonomi berbasis bunga.  

Keberhasilan melewati krisis juga tercermin dari kinerja tahun 1998-2003. 

Pencapaian-pencapaian kinerja keuangan yang nyata, antara lain Modal usaha 

mengalami perbaikan sembilan kali lipat, dari semula tinggal Rp 39 milyar di 

tahun 1998 menjadi Rp 311 milyar pada akhir 2003 melalui suntikan modal baru 

dan merupakan hasil usaha Kru BMI sendiri dalam mengoptimalkan profitabilitas. 

Keberhasilan sisi finansial juga merupakan hasil beberapa kebijakan utama, yaitu 

restrukrisasi manajemen, pembinaan sumber daya insani (SDI), sistem 

penghargaan berdasarkan kinerja, pembangunan visi dan misi baru untuk 

memperkuat budaya perusahaan melalui program Muamalat Spirit yang 

dilakukan berdasarkan konsep manajemen celestial terdiri dari tiga unsur, yakni 

ZIKR (Zero base, Iman, Konsistensi dan Result oriented), PIKR (Power, 

Information, Knowledge dan Rewards) dan MIKR (Militan, Intelek, Kompetitif dan 

Regeneratif) (Amin, 2007). 

Keberhasilan BMI diakui oleh lembaga rating internasional. Islamic 

International Rating Agency (IIRA) yang berbasis di Bahrain memberikan rating 

mutu syariah AA pada tahun 2008 untuk BMI. Pemberian rating di atas 

menunjukkan bahwa BMI telah mengikuti standar internasional. Perolehan 

tersebut merupakan refleksi dari evaluasi yang dilakukan IIRA terhadap BMI 

yang telah mengimplementasikan standar regulasi berbasis syariah pada level 

teratas di seluruh aspek yang terevaluasi oleh IIRA. Pengakuan di atas 

mengukuhkan BMI telah berhasil tidak saja dari sisi keuangan sebagai lembaga 

keuangan, tetapi juga dari sisi non finansial dengan adanya pertumbuhan dan 

berbagai inovasi.  

Bank syariah selain BMI yang menjadi obyek penelitian adalah BNI 

Syariah yang memiliki budaya kerja bersandar pada budaya kerja induknya (BNI 

konvensional), yaitu “PRINSIP 46”. Budaya kerja tersebut merupakan tuntutan 
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perilaku insan BNI, terdiri dari empat nilai budaya kerja, yaitu Profesionalisme; 

Integritas; Orientasi Pelanggan; dan Perbaikan Tiada Henti. Selain itu ada enam 

nilai perilaku utama insan BNI, yaitu meningkatkan kompetensi dan memberikan 

hasil terbaik; jujur, tulus dan ikhlas; disiplin, konsisten dan bertanggungjawab; 

senantiasa melakukan penyempurnaan; serta kreatif dan inovatif (www.bni.co.id, 

2010). 

Nilai-nilai atau keyakinan dan ritual membentuk budaya. Nilai unggul yang 

terbentuk tersebut berdasarkan syariah Islam yang terus menerus dimutakhirkan 

melalui perintah belajar dan berpikir yang sangat banyak dalam Qur’an dan 

Hadits.  Sebagai ilustrasi, dari kelima rukun Islam, shalat adalah satu ibadah 

harian yang harus dilakukan setiap harinya. Shalat sebagai rutinitas ibadah 

merupakan satu pelatihan yang memadukan antara faktor keimanan individu 

muslim dengan faktor perbuatan yang hendaknya dapat diejawantahkan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam menyiapkan SDM untuk bisnis berbasis Syariah, 

diantaranya perbankan. 

Kinerja yang diharapkan dalam organisasi akan dapat dicapai, apabila 

strategi pengembangan SDM di dalam organisasi dilakukan secara akurat, 

terencana dan terpadu, terutama melalui proses pembelajaran terus menerus. 

Strategi pengembangan SDM yang terarah memotivasi pegawai untuk bekerja 

secara produktif, inovatif dan kreatif yang menghasilkan kepuasan kerja dan 

membentuk komitmen pekerja yang loyal, sehingga pada akhirnya organisasi 

akan memiliki kinerja yang baik pula. 

Pada hakekatnya, sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi adalah 

untuk meningkatkan kontribusi pegawai yang ada dalam organisasi, sedangkan 

dalam kehidupan organisasi itu sendiri selalu terjadi interaksi antara seseorang 

dengan lingkungan pekerjaannya. Nilai-nilai Islami akan mempengaruhi budaya 

dan kinerja SDM yang ditunjukkan dengan kepuasan kerja dan komitmen pekerja 

sehingga pada akhirnya akan tercapai keberlangsungan usaha bagi perusahaan.  

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Eksistensi perusahaan hanya sebagai pencetak laba menjadi 

dipertanyakan dengan berjatuhannya perusahaan-perusahaan raksasa seperti 

WorldCom, Enron, Merck dan Xerox akibat skandal manipulasi laporan keuangan 

(Amin, 2007). Akibatnya, nilai etik dalam usaha adalah suatu keniscayaan. Istilah 

http://www.bni.co.id/
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ethical company, spiritual company dan religous company mengemuka dengan 

penerapan nilai-nilai kebaikan dan moralitas.   

 Perusahaan-perusahaan spiritual juga makin diyakini sebagi tempat yang 

nyaman bagi karyawan, bekerja bukan lagi sekedar untuk mencari nafkah atau 

bersosialisasi, melainkan ingin memberikan sesuatu yang bermakna bagi 

kehidupan.  Mulai dari memberikan makna bagi teman sekerja, perusahaan, 

pelanggan, pemegang saham, pemerintah, bahkan bagi masyarakat di sekitar 

perusahaan ataupun masyarakat luas yang merasakan manfaat kehadiran 

perusahaan tempatnya bekerja. 

 Nilai-nilai spiritual dalam Islam diatur dalam syariah. Menurut Ba’asyir dan 

Abdurrahman (2008) syariah adalah apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab-

Nya dan yang diutus berupa para rasul kepada manusia untuk menegakkan 

hukum-hukumnya dalam rangka ibadah kepada-Nya dan mengharap dengannya 

dapat mendekatkan diri kepada-Nya, sesuai dengan apa yang diperintahkan 

melalui para rasul. Sebagai ilustrasi, Shalat sebagai salah satu rutinitas ibadah 

harian seorang muslim adalah satu pelatihan yang memadukan antara faktor 

keimanan individu muslim dengan faktor perbuatan yang hendaknya dapat 

dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, merupakan 

aplikasi penggabungan keempat sumber pengetahuan, yaitu IQ (intelligent 

quotient), EQ (emotional quotient), AQ (adversity quotient) dan SQ (spritual 

quotient), dengan menempatkan SQ dengan God-Spot sebagai rohnya (supra 

conscice mind). Hal ini telah banyak dikembangkan oleh para pakar seperti 

Daniel Goldman, Stephen R. Covey, Danah Zohar dan Ian Marshall, V.S. 

Ramachandran dan Ary Ginanjar Agustian (Pasaribu, 2008).  

Islam menggariskan bahwa perusahaan yang dijalankan oleh mahluk 

Allah juga harus sesuai dengan syariah atau nilai-nilai Islam. Syariah akan 

menjadi panduan tidak hanya pada tataran visi dan misi, tetapi juga akan 

mempengaruhi pada kinerja dan budaya. Sebagai ilustrasi,  kegiatan bank 

syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat 

yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak 

didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip syariah. Oleh sebab itu, 

perbankan syariah sepatutnya mencerminkan keunggulan dalam budaya dan 

kinerja.  

Welly (2007) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

budaya organisasi adalah adat dan lingkungan, agama, peraturan/kebijakan-
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kebijakan organisasi, peraruran/norma pemerintahan dan budaya asing melalui 

proses globalisasi. Budaya organisasi menjadi kuat apabila mayoritas 

karyawannya mempunyai ciri-ciri tingkah laku khas dan selaras dengan nilai-nilai 

organisasi yang ditanamkan (convergent) dan budaya organisasi dianggap lemah 

bila nilai-nilai yang ada dalam organisasi tidak menyatu pada diri karyawannya 

(diffuse). 

Umumnya, setiap perusahaan memiliki budaya organisasinya yang khas. 

Namun tidak jarang, budaya yang dianggap sukses akhirnya diadopsi dan 

diaplikasikan pada suatu perusahaan yang ingin mengikuti langkah kesuksesan 

pendahulunya. Keberhasilan organisasi bisnis dalam bertahan dan bersaing di 

era yang kompetitif ditentukan oleh budaya unggul. Budaya organisasi dalam 

pengertian Amnuai (1989) adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang 

dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan 

diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah 

integrasi internal. Budaya yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini bersama 

oleh semua stakeholder menjadi kunci keberhasilan budaya organisasi.  

Keberhasilan kinerja perusahaan tidaklah hanya bersifat satu dimensi 

yaitu keuangan. Perusahaan yang berorientasi jangka panjang atau 

berkelanjutan membutuhkan banyak dimensi untuk mengukur kinerjanya, salah 

satu adalah kinerja SDM. SDM sebagai pusat keunggulan perusahaan, menjadi 

kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Kinerja SDM dapat didekati dengan 

kepuasan kerja dan komitmen pekerja (Luna-Arocas dan Camps, 2008) 

Bank syariah perlu mengembangankan model SDM berbasis nilai-nilai 

Islami untuk menciptakan budaya yang konvergen dalam meningkatkan kinerja 

manajemen dalam jangka panjang.  Model tersebut akan menjawab pertanyaan 

yang mendasar bagaimana pengaruh nilai-nilai Islami terhadap budaya dan 

kinerja SDM.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dapat dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut  : 

1. Instrumen apakah yang dapat mengukur nilai Islami dan pemaknaan sholat di 

perbankan syariah  ? 

2. Indikator dari nilai-nilai Islami apakah yang mempengaruhi budaya 

perusahaan, pemaknaan sholat, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada 

perbankan syariah ? 
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3. Indikator pemaknaan sholat apakah yang mempengaruhi budaya 

perusahaan, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada perbankan  

syariah? 

4. Bagaimana hubungan antara nilai-nilai Islami, budaya perusahaan, 

pemaknaan sholat, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada perbankan 

syariah ? 

5. Bagaimana perbedaan hubungan antara nilai-nilai Islami, budaya 

perusahaan, pemaknaan sholat, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada 

perbankan syariah ? 

6. Model apakah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja SDM 

perbankan syariah berdasarkan nilai Islami ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mengembangkan instrumen pengukuran nilai Islami dan pemaknaan sholat 

pada perbankan syariah. 

2. Menganalisis indikator nilai-nilai Islami yang mempengaruhi pemaknaan 

sholat, budaya perusahaan, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada 

perbankan syariah. 

3. Menganalisis indikator pemaknaan sholat yang mempengaruhi budaya 

perusahaan, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada perbankan syariah. 

4. Menganalisis hubungan nilai-nilai Islami, pemaknaan sholat, budaya 

perusahaan, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada perbankan syariah. 

5. Menganalisis perbedaan hubungan nilai-nilai Islami, pemaknaan sholat, 

budaya perusahaan, kepuasan kerja dan komitmen pekerja pada perbankan 

syariah. 

6. Merekomendasikan model peningkatkan kinerja SDM perbankan syariah 

berdasarkan nilai Islami.   

 

1. 4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang 

bermanfaat dalam mengembangkan budaya kerja perusahaan yang berbasis 

nilai Islami, diantaranya melalui pemaknaan sholat. 
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2. Bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi rujukan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya di bidang 

nilai-nilai Islami, serta dapat menjadi strategi yang dapat diaplikasikan secara 

nyata dan berhasil di tingkat perbankan syariah. 

3. Bagi peneliti adalah suatu sarana untuk menganalisis lebih mendalam, yaitu 

mengombinasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan 

pengalaman selama berkarir, khususnya dalam bidang budaya dan kinerja 

SDM, dengan harapan akan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat luas. 

 

1. 5.   Ruang Lingkup Penelitian 

 Nilai-nilai membentuk budaya dan budaya mempengaruhi kinerja. Nilai-

nilai Islami berwujud sistem etika Islam berfungsi sebagai filter moral dan 

bagaimana menjalankan bisnis. Menurut Rice (1999) terdapat tiga (3) konsep 

yang membangun nilai Islami di dunia bisnis, yaitu tauhid, adil dan khilafah. 

Ketiga konsep ini berhubungan dengan praktek bisnis. Syariah Islam didekati 

dengan pemaknaan sholat Al-Ghazali (1999).  Pendekatan budaya perusahaan 

diadaptasi dari teori Schein (2004). Kinerja SDM didekati dengan kepuasan kerja 

dan komitmen pekerja.  

 Penelitian mengambil dua (2) obyek penelitian bank syariah, yaitu BMI 

yang merupakan bank umum murni syariah pertama dimana budaya perusahaan 

sudah terbentuk dan BNI Syariah yang baru spin off dari induknya setelah 

sepuluh tahun berdiri sebagai unit usaha syariah. Responden yang dipilih dalam 

memberikan persepsi mengenai nilai-nilai Islami, budaya perusahaan, 

pemaknaan sholat, kepuasan kerja dan komitmen pekerja dibatasi pada kantor 

pusat dan kantor cabang BMI dan BNI Syariah di daerah Jakarta, Bogor, 

Tangerang dan Bekasi.  

 

1.6. Kebaruan  

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam (1) perumusan instrumen untuk 

mengukur nilai-nilai Islami dan pemaknaan sholat; (2) penegasan secara empiris 

bahwa terdapat hubungan antara nilai-nilai spiritual yaitu agama Islam di tempat 

kerja dalam bentuk pemaknaan sholat yang mempengaruhi budaya perusahaan 

dan kinerja SDM dan (3) model SDM berbasiskan nilai Islami.  




