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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara 

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu 

maupun masyarakat pada umumnya. Suatu perekonomian di mana individu dan 

masyarakat sangat saling  tergantung satu sama lain biasanya dinamakan sebagai 

perekonomian sosial. Perekonomian sosial menggantungkan dirinya pada apa 

yang oleh ahli ilmu sosial dinamakan lembaga. Lembaga dalam arti luas 

merupakan suatu kumpulan norma, pedoman tingkah laku, atau cara berpikir 

yang sudah mapan.1 

Salah satu lembaga di Indonesia yang bergerak dalam bidang 

perekonomian adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha 

yang kekayaannya terutama dalam bentuk likuid, kewajiban-kewajibannya 

terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen utang yang 

diterbitkannya. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu sebagai perantara antara 

                                                           
1 Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 3 
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kelompok masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang 

mengalami kekurangan dana.2 

Dari pengertian lembaga keuangan di atas, maka bank adalah lembaga 

keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang 

kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada kelompok masyarakat 

yang kekurangan atau membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan 

tertentu untuk diberi bantuan dana tersebut.3 Di Indonesia, lembaga keuangan 

bank terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syari’ah. Bank 

konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga, sedangkan bank 

syari’ah adalah bank yang menggunakan prinsip syari’ah yang berlandaskan Al-

Quran dan Hadist. 

Pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia memang sangat pesat, 

bahkan sekarang ada lembaga-lembaga keuangan mikro atau BMT (Baitul Maal 

wa Tamwil) yang melayani masyarakat menengah ke bawah dalam hal keuangan, 

terutama simpanan dam pembiayaan.4 Kemunculan lembaga BMT, yang 

melakukan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip syari’ah dirasakan betul bagi 

umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar’i, 

namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi.  

                                                           
2 Syarif Arbi, Lembaga Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan (Yogyakarta: BPFE, 2013), 

hlm. 17 
3 Ibid, hlm. 18 
4 Widiyanto, BMT Praktik dan Kasus (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7 
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Terdapat banyak sekali BMT yang ada di Indonesia, salah satunya 

yaitu BMT Nur Insan Mandiri. BMT Nur Insan Mandiri adalah lembaga 

Keuangan Syariah yang terletak di wilayah Jl. Magesti Raya No.102 Waru, Baki, 

Jawa Tengah. Dalam perjalannya BMT-Nur Insan Mandiri siap membantu 

anggota dalam upaya menyiapkan rencana keuangan keluarga maupun 

perusahaan dengan menyimpan dana, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dan juga siap membantu memenuhi harapan anggota dalam mencukupi 

kebutuhan rumah tangga serta mengembangkan usahanya.  

Suatu lembaga keuangan, seperti BMT, tidak bisa lepas dari hukum 

ekonomi. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh 

pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang 

mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat 

saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan 

ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat.5  

Dalam perekonomian, manajemen menjadi salah satu faktor penting 

yang harus dilakukan. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia, 

karena untuk mencapai tujuannya suatu lembaga, organisasi, maupun BMT harus 

memiliki manajemen yang baik, dan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang 

tinggi dari pihak manajer dan karyawannya. Para karyawan dituntut untuk dapat 

                                                           
5 Manan Abdul, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm. 

6 



4 

 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara profesional, bekerja 

keras, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk keberhasilan 

pekerjaannya karena hanya mereka yang mumpuni di bidang SDM dan 

pendidikanlah yang akan mampu bersaing dalam meningkatkan kesejahteraan 

dan perubahan kualitas hidup, apalagi persaingan bisnis di sektor perbankan 

semakin tajam. 

Di tengah-tengah kehidupan yang serba diukur oleh materi dan 

kekuasaan, tentu manusia harus mengembalikan moralitas pada posisi yang 

sebenarnya, yaitu kembali kepada kebenaran. Apabila manusia hanya mengukur 

segala sesuatunya dari aspek ekonomi, kehidupan akan menjadi bagian dari 

pasar, untuk itu perubahan diri harus dilakukan dengan memahami secara penuh 

arti dan fungsi manajemen sebagai titik awal untuk berubah.6 

Guna menghadapi persaingan dalam bidang lembaga keuangan bank 

maupun non bank, maka BMT Nur Insan Mandiri membutuhkan kemampuan 

dan kualitas karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. 

Kualitas kerja karyawan merupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian 

target perusahaan. Selain itu, dukungan terhadap program pengembangan 

karyawan secara efektif juga sangat perlu dilakukan. 

                                                           
6 Anton Athoillah, Etika Manajemen Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 18-19 
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Setiap karyawan harus mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

berkembang serta mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang 

memadai guna mencapai kualitas kerja serta peningkatan karir yang secara 

langsung akan memajukan perusahaan. Pimpinan yang efektif menyadari bahwa 

pengembangan adalah suatu proses yang berjalan secara terus-menerus bukan 

sesaat. Masalah-masalah baru, pengetahuan dan jabatan baru, selalu timbul di 

dalam organisasi yang dinamis dan merupakan tantangan bagi manajemen untuk 

menempatkan karyawan yang memiliki profesionalitas baik untuk mencapai 

target atau tujuan yang telah diberikan. 

Penelitian yang berkaitan dengan sistem dan analisis pengembangan 

karyawan dalam meningkatkan kualitas kerja di antaranya yaitu penelitian Sari 

(2009:89) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara pengembangan karyawan dengan kualitas kerja. Penelitian Aulia (2011: 

78) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan  signifikan antara 

program pelatihan dan pengembangan terhadap peningkatan etos kerja pegawai. 

Faraditha (2013: 5), dalam penelitiannya menyimpulkan variable pelatih/trainer 

tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas kerja, 

sedangkan variabel bahan-bahan pelatihan dan fasilitas memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kualitas kerja. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian tentang “Sistem 

Pengembangan Motivasi dan Profesionalitas Karyawan dalam Perspektif 
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Meanajemen Syari’ah di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo 

Jawa Tengah.” Dari penelitian tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dan produktivitasnya di suatu lembaga. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, terdapat beberapa 

pertanyaan yang muncul dan akan ditelaah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana sistem pengembangan motivasi dan profesionalitas karyawan di 

BMT Nur Insan Mandiri? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan seistem pengembangan motivasi dan 

profesionalitas karyawan tersebut? 

3. Apa hambatan dan kelemahan dari sistem pengembangan tersebut? 

4. Bagaimana sistem pengembangan motivasi dan profesionalitas karyawan di 

BMT Nur Insan Mandiri dalam perspektif manajemen syari’ah? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pengembangan motivasi dan profesionalitas 

karyawan di BMT Nur Insan Mandiri. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelaksanaan sistem 

pengembangan motivasi dan profesionalitas karyawan. 

3. Untuk mengetahui hambatan dan kelemahan dari sistem pengembangan 

yang dilakukan, sehingga nantinya bisa dikoreksi dan ditingkatkan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengembangan motivasi dan 

profesionalitas karyawan di BMT Nur Insan Mandiri dalam perspektif 

manajemen syari’ah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai gambaran dunia kerja. 

b. Dapat menerapkan dan menyalurkan ilmu yang didapat diperkuliahan. 

c. Melatih mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan di lingkungan 

masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menemukan solusi dan alternatif dalam meningkatkan mutu dan kinerja 

karyawan. 

b. Memberikan informasi kepada  masyarakat terutama karyawan dalam hal 

keprofesionalitasan kerja dalam perspektif manajemen syari’ah. 



8 

 

c. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama dalam hal sistem 

pengembangan motivisi dan profesionalitas karyawan. 


