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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan manusia.Hal ini 

membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan lembaga keuangan 

syariah dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi, sehingga 

mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan yang berprestasi tinggi 

(Junaedi, 2017). Lembaga keuangan syariah mengharapkan memperoleh 

karyawan yang mempunyai kinerja yang baik dan mampu mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan oleh perusahaan. Oleh sebab itukualitas sumber daya 

manusia harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan('Ulinnuha, 2018). 

Penilaian perkembangan lembaga keuangan syariah adalah dengan melihat 

hasil penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan kecakapan dan kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan 

menggunakan tolak ukur tertentu secara obyektif dan berkala(Aziz, 2017). 

Penilaian kinerja ini dapat menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh lembaga keuangan syariah, 

seperti kualitas kerjanya, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan hasil 

kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lembaga keuangan syariah(Atikawati, 

2016).  

Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan 

lembaga keuangan syariah. Berhasil atau tidaknya lembaga keuangan syariah
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 untuk mencapai tujuan tergantung pada sumber daya manusia yang 

dimiliki. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah 

rekrutmen dan seleksi(Potate, 2016). 

Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat 

pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan 

guna menutupi kekurangan yang diidentifikaikan dalam perencanaan 

kepegawaian('Ulinnuha, 2018). Sedangkan seleksi ialah proses pemilihan dari 

sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menempati 

posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada lembaga keuangan syariah 

(Suwarto, 2015).Allah berfirman dalam surah Al-Qashash [28]: 26: 

ٍُا َِيٛ ا اْت ُّ٘ي ِٕ َثا نْت َ خَ ْتَ شْت ا اْت ٍِ ْٛتَشاَي اَ  ٌَّن ُِاۖ ا ِ خَ ْتِ شْت ًَ اَٚ ا َ َِجا اْت َذ ُْ ا ِ ْت   َ نَجْت

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambilah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”. 

Ayat diatas menerangkan bahwa karyawan yang diperlukan ialah 

karyawan yang kuat. Karena zaman Rasulullah karyawan yang direkrut adalah 

panglima perang, sehingga harus memiliki fisik yang tangguh agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik.Namun kuat pada saat ini diartikan sebagai 

orang yang mempunyai fisik yang sehat jasmani dan rohani supaya dapat 

menjalankan pekerjaannya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Ayat diatas juga menerangkan bahwa karyawan yang diterima adalah  

karyawan yang dapat dipercaya, sehingga karyawan harus memiliki sifat yang 
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jujur. Dengan kejujuran akan menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis 

dan menimbulkan rasa untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan karena karyawan 

akan merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. 

Merekrut dan menyeleksi karyawan juga harus memerhatikan keahlian 

karyawan, dengan begitu karyawan karyawan dapat ditempatkan sesuai dengan 

bidang ilmunya, sehingga dapat ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan dalam 

organisasi. Pelaksanaan aktivitas rekrutmen dan seleksi karyawan harusnya ada 

acuan pada kriterian dapat dipercaya (amanah), kejujuran (shiddiq), cerdas 

(fathanah), dan mampu berkomunikai dengan baik (tabligh). Semua kriteria 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas(Zainal V. R., 

2014). 

Kinerja (performance) pada dasarnya yaitu apa saja yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan. Kinerja akan baik apabila karyawan mempunyai 

keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya upah atau imbalan yang 

layak dan mempunyai harapan masa depan. Kinerja akan optimal apabila 

organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motovasi dan kecakapan yang 

sesuai dengan pekerjaan serta memiliki kondisi yang memungkinkan agar dapat 

bekerja secara optimal(Atikawati, 2016). 

ا ُْتخُىْت ًَ اُك ا ِ َٔ نشَّنَٓ َدِةافََُُٛبِّئُُكىْت ْٛتِبا ا ِنَٗاَع نِِىا نْتَغ ٌَ ٔ َاخَُشدُّي َٔ ا ٌَ ِيُُٕ ؤْت ًُ َٔ نْت َسُإنُُّا َٔ ا هَُكىْت ًَ ُاَع هُٕ افََسََٛشٖاَّللاَّن ًَ َٔ ُِما عْت

ٌَا هُٕ ًَ  حَ ْت

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
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kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaibdan yang nyata, lalu beritakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak saja melakukan ibadah 

khusus, seperti shalat. Namun bekerja untuk mencari apa yang telah dikaruniakan 

Allah, dan selalau berusaha sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimiliki. 

Karena orang yang beriman dilarang bersikap malas dan berpangku tangan tanpa 

ada usaha sedikitpun. Alam dan segala isinya diciptakan oleh Allah diperuntukkan 

bagi manusia,tetapi dalam memperoleh manfaat dari alam manusia diharuskan 

untuk berusaha dan bekerja keras(Zainal V. R., 2014). 

Semakin ketatnya persaingan bisnis mengakibatkan lembaga keuangan 

syariah dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

lembaga tersebut.Lembaga keuangan syariah merupakan system keuangan yang 

menjebatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki 

kelebihan dana berbasis pada prinsip dan aturan syariah. Dalam lembaga 

keuangan syariah yaitu ada lembaga keuangan syariah perbankan dan non 

perbankan(Wibowo S. N., 2018). 

Lembaga keuangan syariah perbankan maupun non perbankan, 

mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan 

keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. Bank dan lembaga keuangan non bank merupakan 

lembaga perantara keuangan sebagai pendukung untuk menunjang kelancaran 

perekonomian. Lembaga keuangan syariah berusaha menyalurkan dana dari pihak 

yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana. 
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Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromoikan dan 

mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi 

keuangan dan perbankan serta bisnis apa yang terkait. Adapun yang dimaksud 

dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

maupun non bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki wewenang dalam penerapan fatwadi bidang syariah. Prinsip-prinsip 

syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai 

keadilan, kemanfaatan, keseimbangan keuniversalan(Imaniyati, 2010). 

Prinsip yang utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam 

menjalankan kegiatan usahanya adalah : pertama, bebas dari maysir, gharar, riba, 

haram dan bathil. Kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang 

berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Ketiga, 

menyalurkan zakat, infak, dan sedekah(Yusuf, 2015). 

Salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan yaitu Baitul Maal 

Wat Tamlik (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan 

yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya 

masyarakat  yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga 

keuangan formal lainnya. BMT yaitu lembaga keuangan mikro yang dioprasikan 

dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam 

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 

miskin(Suwarto, 2015). 

BMT beroprasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya 

yang mengangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermualat 
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BMT menjauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsur riba untuk 

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan. Dan lebih mengarah pada usaha-usahapengumpulan dan penyaluran 

dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. (Imaniyati, 2010) 

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan berbagai 

macam prinsip demokrasi, prinsip ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Di BMT 

hanya menghimpun dan dan menyalurkan dana dalam jumlah yang kecil atau 

ukuran mikro, karena risiko yang ditanggung oleh BMT lebih kecil dibanding 

dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau Bank umum Syariah. Sumber daya 

yang dimiliki oleh BMT relatif baru dalam hal perekonomian maupun perbankan. 

Sehingga menyebabkan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan oleh BMT 

masih relatif kecil atau mikro(Potate, 2016). 

Lapangan pekerjaan baik dari pemerintah maupun swasta yang 

memberikan kesempatan bekerja, tetap saja tidak dapat menampung para lulusan 

tersebut. Di samping itu, dari segi penyaringan calon pekerja sangatlah selektif 

dan penuh dengan pertimbangan. Semua lembaga keuangan ingin menerima 

sumber daya manusia yang berkualitas, mampu melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan kedudukan yang telah ditentukan. 

Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan merupakan aset 

(kekayaan) yang sangat berharga harus dipelihara dan dikembangkan, sehingga 

dapat memberikan kontribusi optimal bagi kelanjutan lembaga keuangan tersebut. 

Karena sumber daya manusia yang menentukan maju dan mundurnya suatu 
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lembaga keungan, maka sumber daya manusia yang dicari harus berkualitas dan 

berkompeten dibidangnya.(Junaedi, 2017) 

Salah satu BMT di Jepara adalah Koperasi KSPPS BMT Al-Hikmah 

Semesta yang merupakan sebuah lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang 

tumbuh dan berkembang diwilayah Kabupaten Jepara. Tujuan utama Koperasi 

BMT Al-Hikmah Semesta yaitu untuk menciptakan sebuah lembaga 

perekonomian masyarakat sebagai sara untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha 

kecil serta masyarakat umum dari kalangan atas sampai kalangan bawah di 

Kabupaten Jepara. Sedangka target yang ingin dicapai adalah terbentuknya pusat 

perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan umat. 

Tabel 1.1 

Latar belakang pendidikan 

Jumlah Karyawan Karyawan yang tidak sesuai 

dengan latar belakang 

pendidikan 

Karyawan yang sesuai 

dengan latar belakang 

pendidikan 

118 karyawan 72 karyawan (61%) 46 karyawan (39%) 

Sumber : KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara 

Dalam penerimaan karyawan sistem perekrutan dan seleksi BMT Al-

Hikmah Semesta belum terlaksana dengan baik, karena masih ada banyak 

karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Data 

diatas menunjukkan terdapat 72 karyawan dari 118 karyawan yang latar belakang 

pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaannya Sabagai contoh, di BMT Al-

Hikmah Semesta cabang Bangsri pada bagian Marketing, yang seharusnya 

memliki kualifikasi pendidikan SMK Jurusan Pemasaran atau S1 Jurusan 

Manajemen, namun masih ada untuk posisi ini dengan latar belakang pendidikan 
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S1 Jurusan Administrasi Negara. Tidak lain juga bagian Customer Service dengan 

latar belakang pendidikan S1 Sastra Indonesia, dan masih banyak karyawan yang 

direkrut tanpa mengetahui karakter dan latar belakang pendidikan sebenarnya.Hal 

ini akan berdampakterhadap kinerja karyawan sendiri, perkerjaan tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikan akan berdampak pada hasil kerja, kualitas 

pelayanan, dan ketepatan waktu yang tidak baik. 

Menurut (Atikawati, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

rekrutmen dan seleksi ada pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kinerja, sedangkan menurut (Potate, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa rekrutmen dan seleksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

mengambil topik penelitian dengan judul “Pengaruh Proses Rekrutmen dan 

Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Menurut Perspektif Islam di 

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jepara” 

1.2. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ruang lingkup kali ini akan membahas permasalahan, 

yaitu: 

a. Penelitian ini menguji tentang proses rekrutmen karyawan, dan proses seleksi 

karyawan terhadap kinerja karyawan di KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara. 

b. Objek yang akan diteliti adalah KSPPS BMT Al-hikmah Jepara. 

c. Penelitian ini bersifat kuantitatif. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun masalah 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Apakah proses rekrutmen karyawan berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap kinerja karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara? 

b. Apakah proses seleksi karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara? 

c. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Menganalisis pengaruh proses rekrutmen karyawan terhadap kinerja 

karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara. 

b. Menganalisis pengaruh proses seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan 

KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara. 

c. Menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pemahaman bagi lembaga 

keuangan khususnya lembaga keuangan syariah umtuk mengetahui pengaruh 

pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dalam meningkatkatkan 

kinerja karyawan. 

b. BagiKSPPS/BMT 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi lembaga keuangan syariah terutama dalam pengelolaan manajemen 

sumber daya insani dan segala kebijakan yang berkaitan dengan aspek-

aspek manajemen sumberdaya insani. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi lembaga keuangan syariah dari sisi kinerja karyawan terhadap 

kebijakan yang dibuat lembaga keuangan syariah. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan lembaga keuangan 

syariah dalam mengambil langkah perbaikan program perusahaan yang 

masih belum maksimal. 

c. Bagi Pembaca 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

terhadap pembaca mengenai lembaga keuangan syariah dan kinerja 

karyawan serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian yang sama. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi 

bagi pembaca, dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk 

penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


