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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen merupakan bagian penting dalam organisasi bisnis tak 

terkecuali Islamic Banking (Read: Bank Muamalat Indonesia cabang 

Palangka Raya) agar suatu bisnis berjalan dengan baik dan memperoleh 

result oriented yang diinginkan. Dalam organisasi bisnis banyak orang 

khususnya pihak manajemen mengembangkan daya pikir konvensional dan 

melahirkan prinsip bahwa kegiatan bisnis hanya untuk mencetak keuntungan 

semata. Hal ini didasarkan pada pemikiran Peter Drucker dalam buku 

Managing for result (1964) yang menggambarkan keberadaan sebuah bisnis 

sebagai entitas pencetak laba.1 Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan tak peduli apakah cara tersebut halal atau dilarang secara syar’i. 

Hal ini tentu saja berakibat pada pudarnya implementasi islamic values 

seperti nilai kejujuran. 

Obsesi untuk meraup keuntungan secara berlebihan telah menyebabkan 

berbagai skandal manipulasi laporan keuangan yang mengguncangkan 

perusahan-perusahaan raksasa seperti WorldCom, Enron, Merck, Xerox 

setidaknya membuktikan fenomena itu. Ketika bisnis tidak lagi memberikan 

keuntungan maksimal WorldCom sebagai perusahaan komunikasi yang 

diklaim memiliki asset 107 miliar dolar AS melakukan rekayasa keuangan 

dalam laporan keuangan perusahaan raksasa tersebut. Namun demi tujuan 

                                                        
1A. Riawan Amin, ZIKR, PIKR, MIKR The Celestial Management, Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2007 h.ix. 
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jangka pendek justru mengakibatkan perusahaan WorldCom dilanda 

kebangkrutan.2 Kecurangan seperti inilah yang tidak diajarkan dalam 

spiritual management yang sangat menjunjung etika bisnis Islami. 

Bisnis dalam pandangan Al-Qur’an mempunyai visi masa depan yang 

tidak semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari 

keuntungan yang hakiki; baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya.3 

Pebisnis yang menjalankan usahanya dengan kejujuran dan sesuai dengan 

perintah Allah akan mendapat Reward diakhirat nanti. Oleh karena aktivitas 

bisnis merupakan salah satu bentuk ibadah (pengabdian dan kepatuhan 

terhadap Allah SWT). sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al- 

An’am ayat 1624 : 

                      5  

Artinya :“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku  
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-
An’am [6] : 162)  

 

Para pebisnis kiranya mulai menyadari bahwa organisasi bisnis bukan 

hanya a place of work dan mencapai target profit oriented atau result 

duniawi semata. Tetapi, juga a place worship, a place of wealth, dan a place 

of warfare. Timbulnya kesadaran ini terkait dengan gagasan mantan chief 

executive officer (CEO) Bank Muamalat Indonesia A. Riawan Amin yang 

mengembangkan pemikiran spiritual management yang dikenal dengan 

                                                        
2 Ibid., h.x. 
3A. Riawan Amin, Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Calestial 

Management, Jakarta: Salemba Empat, 2010 h.30. 
4 A. Riawan Amin, ZIKR, PIKR, MIKR..., h. 73. 
5 Al-An’am [6]:162. 
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manajemen langit (the celestial management) dengan merujuk pada nilai-

nilai ajaran agama Islam. Hal ini dilatarbelakangi pertimbangan bahwa 

kehidupan dunia merupakan persinggahan sementara sebelum manusia 

menuju kehidupan kekal dan abadi.  

Kekuatan spiritual dipercaya dapat mendorong setiap manusia pebisnis 

senantiasa berpikir tentang hikmah dalam berbagai problem yang dihadapi, 

selalu melakukan perubahan yang bernilai dan tidak pernah putus asa.6 

Spiritual management seperti ini pada dasarnya akan melejitkan mental 

manusia bisnis ke arah yang lebih luhur dan produktif menurut tata moral 

agama. Bahkan sekecil apapun pekerjaan di muka bumi ini merupakan 

aktualisasi kehambaan yang bersumber pada motivasi diri. Inilah proses 

kesadaran dan tanggung jawab dalam bekerja yang timbul dari keyakinan 

bahwa prestasi adalah bagian dari ibadah yang berkualitas. 

Secara sederhana, proses spiritualisasi Islamic Bank bisa dimulai dari 

objek spiritualisasi itu sendiri yaitu individu, kelompok dan organisasi. 

Sebagai unit terkecil individu adalah urutan pertama fokus spiritualisasi. 

Perubahan mendasar pada kesadaran individu tentang tujuan-tujuan 

hidupnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta misi hidupnya menjadi 

persyaratan utama perubahan kelompok dan organisasi.7  

Salah satu yang membedakan antara Bank Syari’ah dan Bank non-

Syariah tidak hanya pada adanya riba dan tidak adanya riba. Tetapi juga 

terletak pada work environment (lingkungan kerja). Sebagai Bank pertama 
                                                        

6Indra Utoyo, Manajemen Alhamdulillah Melejitkan Kepemimpinan Diri dengan Teori 
Quranik, Bandung: Mizan Pustaka, 2011 h. 24. 

7Sanerya Hendrawan, Spiritual Management From Personal Enlightenment Towards God 
Corporate Governance, Bandung: Mizan Pustaka, 2009 h. 30.   
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murni syariah BMI memiliki citra Islam yang sangat kuat. Hal itu tercermin 

dari slogan BMI yang syarat dengan Islamic Values dan mencerminkan 

penerapan nilai-nilai islam tersebut dalam lingkungan kerja para karyawan. 

Sebagai konsep manajemen yang membawa ajaran-ajaran Illahiyah dan 

contoh berbisnis ala Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kejujuran, 

keadilan dan etika bisnis Islam. Spiritual Management menjadi konsep 

tersendiri dalam budaya organisasi BMI. 

Sebagai paradigma baru manajemen. Spiritual Management paling 

tidak telah memberikan tiga jenis kontribusi bagi kemajuan praktik bisnis 

dan manajemen. Pertama, dimensi spiritualitas memberikan fondasi yang 

kuat untuk membangun integritas moral yang kokoh bagi para pelaku bisnis. 

Kedua, berkaitan dengan pengembangan etos kerja yang berorientasi pada 

kemajuan dan keunggulan kinerja. Ketiga, berkaitan dengan potensi 

sumbangan spiritualitas dalam membangun learning organization.8 Para 

karyawan (kru) yang menerapkan spiritual management dalam bekerja 

selalui memaknai sebagai ibadah dan menilai bahwa semua materi dan 

kesuksesan dunia hanyalah semu belaka.9 

Pengembangan spiritualitas di tempat kerja diyakini akan berpengaruh 

positif terhadap sikap dan prilaku kerja para karyawan (kru), antara lain 

                                                        
8A.Riawan Amin, Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial 

Management..., h. 65. 
9 Muhammad Ilham Marzuq, Rahasia Kedahsyatan ESQ Memompa Diri Dengan 

Pendekatan Spiritual, Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010 h. 64. 
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menyangkut prestasi kerja (kinerja), kepuasan kerja, komitmen, motivasi, 

keterlibatan kerja, inovasi, produktivitas.10  

Seperti yang dilansir Media Indonesia, Jum’at, 25 Februari 2011, 

dinyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 meraih 

predikat bank syariah terbaik di Indonesia dari Islamic Finance News, 

lembaga publikasi internasional yang berkedudukan di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Seperti yang dikemukakan Direktur Utama BMI Arviyan Arifin di 

sela-sela penganugerahan tropi Best Islamic Bank in Indonesia, beliau 

menyatakan bahwa “Predikat terbaik ini diraih BMI pertama kali pada 2006 

dan tiga kali berturut-turut yaitu 2009, 2010 dan 2011”.11 Predikat ini 

menjadi indikasi adanya kepercayaan masyarakat terlebih pihak internasional 

terhadap BMI, kepercayaan bahwa para kru yang bekerja dalam budaya 

organisasi TCM atau berada dalam lingkungan kerja Islami dinilai memiliki 

kinerja cukup baik serta kontribusi terhadap perkembangan Bank Syariah di 

Indonesia juga berlanjut dan konsisten. 

Dalam rangka perluasan pangsa pasar Bank Muamalat Indonesia terus 

berupaya meluaskan jaringan pelayanan. Oleh karena itu Sabtu, 18 Desember 

2004 BMI Cabang Palangka Raya resmi dibuka. Menurut Muchtar MD. 

Siswoyo, regional manajer Kalimantan BMI mengatakan bahwa Bank 

Muamalat Indonesia hadir di Palangka Raya sebagai wujud partisipasi dalam 

upaya bersama untuk menciptakan percepatan-percepatan ekonomi, baik 

mikro, kecil, dan menengah disamping ekonomi makro sekaligus merupakan 
                                                        

10Indra Utoyo, Manajemen Alhamdulillah Melejitkan Kepemimpinan Diri dengan Teori 
Quranik..., h. 28. 

11http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/media_expose/1238, (Online 29 
Januari 2012, pukul 10.56 WIB) 
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upaya untuk mengembangkan ekonomi berkeadilan bagi masyarakat 

Palangka Raya dan sekitarnya.12  

Muchtar MD. Siswoyo berharap pembukaan BMI Cabang Palangka 

Raya dapat menambahkan gairah dalam menegakkan sistem perbankan 

syariah yang anti maisir (judi), ribâ, dan segala bentuk penipuan sebagai 

solusi perekonomian nasional.13 Menurut hemat penulis, cita-cita tersebut 

hanya terwujud jika kru muamalat memahami betul bisnis syariah dengan 

segala bentuk Islamic Values dan etika bisnis Islam yang diterapkan dalam 

Spiritual Management. Sehingga penerapan tersebut dapat meningkatkan 

kinerja karyawan yang tentu berdampak pada kinerja bisnis BMI Cabang 

Palangka Raya. 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan selama 

praktek kerja lapangan integrative II di Bank Muamalat Cabang Palangka 

Raya bulan Oktober 2011 penulis menemukan budaya organisasi yang 

menarik di Bank Muamalat cabang Palangka Raya dimana sesama karyawan 

akan selalu mengingatkan dan mengajak untuk shalat berjamaah, dengan 

ruangan tanpa banyak sekat interaksi antar sesama karyawan begitu terbuka 

dan hangat, selalu ada saat berbagi yang terlihat sederhana namun dapat 

mempererat hubungan mereka sebagai satu keluarga Bank Muamalat. 

Sehingga dengan lingkungan kerja seperti itu penulis rasa akan berdampak 

positif terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat Indonesia cabang 

Palangka Raya dan ternyata menurut data 5 tahun terakhir terhitung sejak 

                                                        
12http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/muamalat_news/279, (Online 29 

Januari 2012, Pukul 15.40 WIB) 
13 Ibid. 
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tahun 2008-2012 jumlah asset Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka 

Raya selalu mengalami peningkatan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1 
 

FINANCIAL HISTORYCAL CABANG PALANGKA RAYA DALAM 
5 TAHUN TERAKHIR 

TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

76,208,680,

112.24 

87,141,428,

615.14 

134,801,417,

573.05 

208,776,747,

377.43 

273,131,519,

186.74 

Sumber : Dokumentasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya 
Tahun 2013 

 
Data diatas menunjukkan performance kinerja perusahaan yang 

semakin tahun menunjukkan peningkatan dari segi finansial. Tentu saja 

penentu utama kesuksesan adalah sumber daya insani dalam hal ini kru 

muamalat yang loyal terhadap perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengetahui apakah  hal tersebut menunjukkan kinerja yang berkaitan 

dengan penerapan  konsep spiritual management dalam diri kru muamalat 

atau faktor yang lain. 

Atas dasar permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh penerapan konsep spiritual 

management terhadap kinerja karyawan, sehingga penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH PENERAPAN KONSEP 

SPIRITUAL MANAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALANGKA RAYA 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan sebelumnya, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan konsep spiritual management pada karyawan 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya? 

2. Bagaimana kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Palangka Raya? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan konsep spiritual management terhadap 

kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui penerapan konsep spiritual management pada 

karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Palangka Raya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep spiritual management 

terhadap kinerja karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka 

Raya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 
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a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan Mahasiswa 

Jurusan Syariah khususnya Program Studi Ekonomi Syariah serta 

seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka 

Raya dalam bidang kajian Ekonomi Islam (Syari’ah). 

b. Sebagai bahan yang mungkin berguna bagi para karyawan Bank 

Muamalat Indonesia cabang Palangka Raya yang menjadi objek 

dalam penelitian ini. 

c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang 

ekonomi syariah; dan  

d. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti 

yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap 

permasalahan yang sama pada periode yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya; dan 

b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah bagi kepustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya 

 


