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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah ilmu ekonomi yang mempunyai peran penting

dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Menurut Armstrong (2006)

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai strategi pendekatan

manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan aset organisasi yang paling

berharga, yaitu manusia atau orang yang bekerja dan berkontribusi untuk

mencapai tujuan perusahaan. Secara umum manajaemen dibagi menjadi

empat fungsi, fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian,

aktualisasi dan pengendalian atau yang lebih dikenal dengan POAC (Planing,

Organizing, Actualiting, Controling). Fungsi-fungsi tersebut sudah terbukti

memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan perusahaan. Dengan

perkembangnya ilmu dan teknologi, ilmu tersebut sudah banyak dipelajari

dan diterapkan hampir di semua perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan

MSDM yang merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai suatu tujuan,

banyak digunakan dalam pengelolaan perusahaan maupun organisasi, sebagai

penerapan dari fungsi-fungsi manajemen. Desler (2006) menjelaskan bahwa

manajemen sumber daya manusia merupakan proses untuk memperoleh,

melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan,

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah
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keadilan ini termasuk: melakukan analisis pekerjaan (menentukan pekerjaan

setiap karyawan), merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon

karyawan, memilih karyawan, mengorientasikan dan melatih karyawan-

karyawan baru, mengatur upah dan gaji (memberikan kompensasi pada

karyawan), memberikan insentif dan keuntungan, menilai prestasi,

berkomunikasi (mewawancarai, memberikan konseling, memberikan

disiplin), melatih dan mengembangkan para manajer, dan membangun

komitmen karyawan.

Dengan banyaknya proses tersebut, maka manajemen sumber daya

manusia diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk

mengelola dan mendaya gunakan aset-aset perusahaan yaitu sumber daya

manusia sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan secara efisien dan

optimal. Selain itu peran manajemen sumber daya manusia diharapkan dapat

memelihara sumber daya tersebut dengan baik agar hubungan timbal balik

antara sumber daya manusia dengan perusahaan dapat saling menguntungkan.

Perkembangan dan penerapan 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-norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan

keserasian masyarakat. Budaya nasioanal terbentuk dari berkembangnya

suatu budaya dalam negara tersebut. Budaya nasional juga bisa terbentuk oleh

berkembangnya agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya.
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Agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk di

Indonesia. Walaupun Islam tidak digunakan sebagai dasar negara tetapi Islam

memberikan warna di setiap kehidupan pemeluknya. Dimulai dari segi

ibadah, politik, sosial dan ekonomi. Konsep ajaran agama ini dijalankan

secara indiviual oleh pemeluknya dengan menjadikan Al Qur’an dan Al

Hadist sebagai pedoman. Seperti yang diungkapkan oleh Buchari dan Rivai

(2009) untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang baik

harus dimulai dari pembinaan kualitas kehidupan secara individual. Karena

dari sekumpulan individu-individu itulah yang nantinya dapat memberikan

pengaruh perubahan yang lebih baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Islam juga mengajarkan segala sesuatu harus dilakukan secara rapi,

benar, tertib dan teratur, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia.

Segala aktivitas perencanaan dan tujuan masa depan harus dilakukan dengan

baik, lengkap, terperinci dan teliti. Perumusan kebijakan haruslah disusun

secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab karena

Islam menganjurkan dalam pengambilan keputusan hendaknya dilakukan

dengan musyawarah.

Pada saat ini perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap

perkembangan pariwisata. Perkembangan ini di ikuti pula oleh perkembangan

bisnis hotel di Indonesia. Hampir semua kota di bangun hotel, baik kota besar

mapun kota kecil dibangun hotel berbintang satu sampai dengan hotel

berbintang lima. Bisnis perhotelan memberikan keuntungan yang terbilang

cukup tinggi, sehingga mampu membawa pengaruh pada pendapatan negara
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maupun masyarakat sekitar. Namun sayangnya, demi meningkatkan

pemasukan hotel, sejumlah hotel mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung

hotel. Banyak hotel yang memperbolehkan kepada pasangan bukan suami

istri untuk menginap. Tidak mengherankan apabila masyarakat banyak yang

mengatakan bahwa hotel menjadi tempat untuk maksiat, perjudian, miniuman

keras dan narkoba.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadikan peluang bagi pelaku bisnis

perhotelan untuk mendirikan hotel yang berbasis syariah. Bukan hanya untuk

merubah citra hotel yang buruk, tetapi hotel berbasis syariah membawa misi

untuk merubah pola pikir masyarakat dan untuk menciptakan ketertiban

sosial diantara masyarakat. Dengan bertambahnya investasi pada hotel yang

berbasis syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas moral sebagai umat

yang beragama dan menjunjung tinggi budaya luhur yang dimiliki bangsa

Indonesia.

Salah satu hotel syariah yang berada di kota solo adalah Multazam

Hotel, Multazam Hotel merupakan salah satu hotel syariah yang ada di Solo,

Multazam Hotel resmi berdiri pada tanggal 04 Desember 2015 dan

pemiliknya adalah keluaraga H. Ridwan Jauhari – Hj. Indras Fatma yang

masih berhubungan dengan yayasan pondok pesantren moderen Assalam,

beliau juga menjabat sebagai komisaris di PT. Tiga Serangkai. Multazam

Hotel berdiri di lokasi yang sangat strategis dan jauh dari kemacetan.

Multazam Hotel berjarak 15 menit dari Bandara Internasional Adi Sumarmo

dan 15 menit dari Stasiun Purwosari kereta api, dan 10 menit ke pusat
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perbelanjaan Solo Square. Fasilitas yang terdapat di Multazam Hotel adalah

AC, TV channel, area parkir, cuci mobil, spa dan pijat, air mineral, minuman

selamat datang dan hotspot gratis.

Multazam Hotel berdiri dengan 2 lantai dengan 32 kamar, yang terdiri

dari 1 presiden suite room, 7 kamar suite, 6 kamar deluxe, 18 kamar superior,

ruang rapat dan ball room untuk pernikahan dan wisuda. Kamar-kamar

tersebut di desain secara elegan, mewah bercampur  dengan unsur islami

sehingga dapat membuat bisnis atau liburan menjadi nyaman dan

menyenangkan. Semua kamar di Multazam Hotel mempunyai fasilitas

individu yang lengkap seperti  air panas dan air dingin, saluran TV dan kartu

kunci kamar untuk tamu.

Selain itu Multazam Hotel juga menyediakan paket rapat dengan

ruang rapat yang bersih dan nyaman tentunya lengkap dengan fasilitas untuk

rapat seperti LCD proyektor dan Free Wifi. Multazam Hotel juga melayani

paket pernikahan, paket wisuda dan paket manasik haji. Di Multazam Hotel

juga terdapat ball room yang bisa digunakan untuk konferensi, pameran dan

peluncuran produk, pelatihan atau pertemuan dengan kapasitas 20-500 orang.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti

sejauh mana praktik penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis

Islam memberikan pengaaruh terhadap proses rekrutmen, seleksi, kontrak

kerja, pelatihan, pengembangan dan kompensasi dengan judul penelitian:

“Praktik Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Islam di

Multazam Hotel”
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B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik

untuk mengetahui penerapan-penerapan nilai Islam dalam setiap kegiatan

atau aktivitas di dalam manajemen sumber daya manusia khususnya pada

Multazam Hotel. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apakah penerapan manajemen sumber daya manusia telah berdasarkan

nilai-nilai islam sebagaimana sistem yang dianut perusahaan?

2. Bagaimanakah praktik pengelolaan manajemen sumber daya manusia di

Multazam hotel?

3. Apakah penerapan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan

nilai-nilai islam pada perusahaan dapat dipahami oleh karyawan ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari prnelitian ini adalah untuh memperoleh

gambaran dan bukti tentang praktik penerapan manajemen sumber daya

manusia berbasis Islam di Multazam Hotel. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah praktik manajemen sumber daya manusia

seperti rekrutmen, seleksi, penilaian kerja, pelatihan, pengembangan, dan

kompensasi di dasarkan dengan nilai-nilai Islam.

2. Untuk mengetahui praktik pengelolaan manajemen sumber daya manusia

di Multazam hotel.
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3. Untuk mengetahui apakah penerapan manajemen sumber daya manusia

pada perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat dipahami oleh

seluruh karyawan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin berguna bagi

perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan

dan tentang praktik penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis

Islam.

2. Bagi Literatur

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi

rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun skripsi mengenai masalah yang

sama di objek yang berbeda

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang

masalah, fokus penelitian, perumusan masalah yang diambil, tujuan

penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan

teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian

terdahulu tentang proses-proses Manajemen Sumber Daya Manusia

dalam koridor Islam.
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BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana

metode yang digunakan, sampel dan sumber data, teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan

deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir penulisan skripsi. Bagian ini

memuat kesimpulan dan saran.


