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BAB III 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ISLAM 

 

A. Manajemen 

Kata “manajemen” mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) maneggiare yang 

berarti “mengendalikan”, terutama “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa 

Latin manus yang berarti “tangan”. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis 

manege yang berarti kepemilikan kuda” (berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni 

mengendalikan kuda). Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris 

menjadi management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.
21

 

Beberapa para ahli keilmuan manajement menyampaikan pendapatnya 

mengenai teori manajemen seperti John M. Pfifner (1960) mengatakan manaje          

men berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
22

 Manajemen berarti menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Ini berarti Anda tidak dapat mengerjakan segala sesuatu sendiri.
23
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Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada merumuskan 

manajemen itu sebagai: “Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu”.
24

 

John F. Mee yang menurut Dr. S.P. Siagian, M.P.A., dalam bukunya “Filsafat 

Administrasi”, mendefinisikan manajemen sebagai proses kegiatan, perencanaan, 

pengorganisasian, pemberian motivasi dan pengawasan yang dilakukan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
25

 

Manajemen memiliki pengertian yang sama yaitu kerja sama untuk 

mengarahkan dan mengelola berbagai sumber daya yang terdapat dalam organisasi 

dalam rangka mendukung tujuan yang diinginkan.
26

 

Dr. Abdul Wahhab sebagaimana dikutip oleh Ahmad ibnu Daud al-Muzjaji al-

Asy‟ari dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah al-Idarah al-Islamiyah
27

 

mendefinisikan manajemen sebagai: Manajemen adalah aktivitas kelompok yang 

berkesinambungan dengan menggunakan sumberdaya, berupa tindakan perencanaan, 

pengorganisasian (pengaturan), memimpin dan mengawasi, untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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Stoner & Gilbert (1996) mendefenisikan manajemen sebagai “ Proses 

perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota 

dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.
28

 

Menurut Tery (2005: 1) “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata” 

Dr. Ir. H Abdul Halim Usman, M.M merangkai satu defenisi yang cukup 

komprehensif, yaitu: “Manajemen adalah suatu proses penentuan dan pencapaian 

tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi”. 

Hendry M. Botinger, yang dirujuk Nanang Fattah (2004: 1-3) melihat 

manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan.
29

 

Selain itu, manajemen adalah seni atau suatu ilmu. Manajemen sebagai suatu 

bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami, 

mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat 

kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
30
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Manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini, 

belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah 

seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. 

Sesungguhnya, kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.
31

 

Istilah manajemen itu sendiri, dalam terjemahan bahasa Indonesia hingga saat 

ini belum ada keseragaman. Apabila kita mempelajari literature manejemen, maka 

akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu : 

1. Manajemen sebagai suatu proses. 

2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. 

3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan 

(Science). 

Maka kemudian penulis menyimpulkan dari banyaknya pendapat para ahli yang 

telah disebutkan di atas bahwa : “Manajemen merupakan suatu sistem yang 

memfungsikan sumber daya (SDA, SDI, SDM dll) yang telah dimiliki kemudian akan 

digunakan mencapai tujuan tertentu dalam suatu perkumpulan”. 
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Terdapat fungsi fungsi manajemen, di antaranya adalah : 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, 

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan 

rencana aktivitas kerja organisasi.
32

 

2. Organisasi (Organizing) 

Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk 

diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan 

antarpekerja yang efektif di antara mereka, dan pemberian lingkungan 

dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara 

efisien.
33

 

3. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan adalah hubungan manusiawi dalam kepemimpinan 

yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan 

menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai 

tujuan.
34

 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang 

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan 
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dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.
35

 

Beberapa literatur mengemukakan pengertian yang berbeda, namun memiliki 

esensi yang sama. Misalnya Griffin mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen 

adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controling). Griffin bermaksud untuk mengemukakan 

bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat 

dilaksanakan dengan baik.
36

 

 

Gambar 1.1 Beberapa pandangan mengenai fungsi-fungsi Manajemen 

 

B. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki 

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, 
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rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi/perusahaan/kelompok dalam mencapai tujuan.
37

 

“Berikan saya orang, dalam jumlah dan pada waktu yang tepat.” Kalimat 

tersebut mungkin terdengar cukup sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan 

penempatan staf suatu organisasi akan membutuhkan perencanaan SDM strategis.  

Rosabeth Moss Kanter, seorang profesor Harvard Business School, berpendapat 

bahwa perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan memperbolehkan 

karyawan mengambil keputusan tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

atasannya. Hal ini menciptakan kekuatan kreatif dari sebuah tim; dengan memberikan 

lingkungan kerja yang nyaman dan tanggung jawab tertentu, pekerja akan 

memberikan kontribusi positif yang jauh lebih besar.
38

 

Ketika memberdayakan anggota tim, Anda memungkinkan mereka untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh, mereka menjadi bertanggung jawab 

dalam batasan tertentu yang telah disepakati. Para pemimpin perlu membuat arah 

yang jelas dan tidak membingungkan serta memastikan agar pekerjaan tetap berada 

dalam alur kerja yang benar, dengan memberikan dukungan tanpa berusaha untuk 

mengambil alih.
39

 Pemberdayaan hal semacam ini mencakup beberapa hal, seperti: 
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1. Membiarkan setiap anggota tim mengerjakan pekerjaan mereka. 

2. Memberikan anggota tim yang paling dekat dengan pelanggan mengambil 

keputusan sendiri. 

3. Menghilangkan hambatan dan birokrasi yang tidak perlu. 

4. Mendorong dan memungkinkan pekerja untuk dapat menerapkan ide-ide 

perbaikan mereka. 

Menjaga karyawan berkinerja tinggi menjadi prioritas puncak bagi organisasi 

dewasa ini. Sebuah studi selama dua tahun oleh para ahli menyingkapkan bahwa para 

manajer, penyelia (supervisor) dan pemimpin tim memainkan peran besar dalam 

kepuasan dan ketidakpuasan karyawan. Karyawan dewasa ini menginginkan 

pekerjaan yang menantang dan berarti, peluang untuk belajar dan bertumbuh, rasa 

menjadi bagian dari kelompok dan seorang bos yang baik. Hal ini menggambarkan 

segala sesuatu yang dapat dilakukan manajer dan personalia untuk menciptakan 

kondisi ini dan menjadi “bos yang baik” untuk berkontribusi pada kepuasan dan tetap 

bertahannya karyawan. 

Dunia sudah berubah. Para manager tidak lagi memberitahukan kepada 

karyawan,”Lakukan atau angkat kaki (like it or leave it).” Selama dasawarsa berikut, 

kekurangan tenaga kerja siap pakai diprediksi akan berlanjut. Di pasar dewasa ini, 

upaya menarik dan mempertahankan karyawan yang baik merupakan prioritas utama, 

baik dalam organisasi besar maupun kecil.  
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Sebuah studi yang dilakukan oleh Hay Group (1998) melaporkan, bahwa dari 

lima puluh faktor retensi, upah adalah yang paling kurang penting bagi setengah juta 

karyawan pada lebih dari tiga ratus perusahaan. Dengan angka pengangguran yang 

rendah dewasa ini dan usaha perekrutan yang konstan, ini berarti bahwa 

mempertahankan karyawan terbaik telah menjadi masalah organisasi yang serius.
40

 

 

C. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan manajemen secara tepat 

dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan dan pemeliharaan 

personil yang dimiliki oleh sebuah organisasi/perusahaan secara efektif untuk 

mencapai tingkat pendayagunaan sember daya manusia yang optimal oleh organisasi 

atau perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.
41

 

Human resources management is Activities designed to provide for and 

coordinate the human resources of an organization.
42

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan 

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat.
43
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Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai penerapan 

manajemen berdasarkan fungsinya (POAC) untuk memperoleh sumber daya manusia 

yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia 

yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas 

pekerjaan yang senantiasa konstan atau bertambah.
44

 

Sebagai tindak lanjutnya ketika seorang pegawai sudah mampu meningkatkan 

kapasitasnya, para pegawai tersebut diproyeksikan dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan di awal baik itu keberhasilan individu, masyarakat, maupun 

organisasi. Namun, dalam pemahaman tentang pengertian MSDM tersebut masih 

sangat terbatas belum terlalu kompleks hanya sebatas upaya pengembangan serta 

pendayagunaan pegawai saja dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.
45

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya manusia 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas 

pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran 

perorangan, organisasi, dan masyarakat. 

Ada beberapa upaya dalam membangun strategi manajemen sumber daya 

manusia yang menghasilkan potensi membangun perusahaan/organisasi lebih menuju 

pencapaian optimal, beberapa di antaranya adalah : 
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1. Perencanaan SDM 

Adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang 

dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat 

yang tepat, serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun proses perencanaan tersebut adalah :
46

 

a. Prosedur perencanaan SDM 

b. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan 

c. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM 

d. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisanya 

e. Menetapan beberapa alternatif 

f. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana 

g. Menginformasikan rencana kepada para keryawan untuk direalisasikan 

2. Analisis jabatan 

Adalah suatu studi yang secara sistematis mengumpulkan semua 

informasi dan fakta yang berhubungan dengan suatu jabatan. Menurut 

Joseph E. Morsh dalam As’ad (2004) Pengumpulan informasi dalam 

melakukan analisis jabatan setidaknya dilakukan dengan berbagai cara 

berikut : 

a. Melalui wawancara 

b. Melalui kuesioner 
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c. Melalui observasi 

d. Melalui buku harian (Diaru/log) 

e. Melalui komisi kepegawaian 

3. Rekrutmen 

Adalah salah satu proses dalam administrasi personalia yang 

mendukung para pengambil keputusan dalam menentukan sumber daya 

manusia yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Menurut 

Gary Dessler (1997) sumber rekrutmen bagi organisasi atau perusahaan 

berasal dari hal hal berikut ini :
47

 

a. Pelamar langsung 

b. Lamaran tertulis 

c. Lamaran berdasarkan informasi orang dalam 

d. Iklan 

e. Instansi pemerintah 

f. Perusahaan penempatan tenaga kerja 

g. Perusahaan pencari tenaga kerja profesional 

h. Lembaga pendidikan 

i. Organisasi profesi 

j. Serikat pekerja 

k. Balai latihan kerja milik pemerintah 
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4. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja 

Adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang bersumber daya 

manusia baik dan tepat sebagai upaya meningkatkan kinerja para tenaga 

kerja. Ada lima jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan, yaitu:
48

 

a. Pelatihan keahlian 

b. Pelatihan ulang 

c. Pelatihan lintas fungsional 

d. Pelatihan tim 

e. Pelatihan kreativitas 

5. Penilaian prestasi kerja 

Pada kamus Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi (Tunggal, 

1997),
49

 penilaian kerja pegawai adalah suatu proses organisasi dalam 

mencapai perform individu. Sedangkan, Blanchard dan Spencer (1982)
50

 

menyebutkan bahwa penilaian prestasi kerja merupakan proses organisasi 

yang mengevaluasi prestasi kerja keryawan terhadap pekerjaannya. 

Metode penilaian kinerja karyawan digunakan dua metode, yaitu: 

a. Metode penilaian berorientasi masa lalu 

- Skala peringkat 
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- Metode catatan prestasi 

- Tes observasi prestasi kerja 

b. Metode penilaian berorientasi masa depan 

- Penilaian diri sendiri 

- Manajemen berdasarkan sasaran 

- Penilaian secara psikologis 

6. Pengembangan karier 

Adalah suatu proses dalam peningktan dan penambahan 

kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara formal dan 

berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan kariernya 

7. Motivasi kerja 

Pendapat para ahli (William J. Stanton, Edwin B. Flippo dan T. 

Hani Handoko)  bahwa motivasi kerja merupakan suatu peransang 

keinginan dan daya penggerak kemauan yang menciptakan kegairahan 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. 

8. Disiplin kerja 

Adalah suatu alat atau sarana bagi organisasi untuk 

mempertahankan eksistensinya. Dengan disiplin yang tinggi, para 

pegawai akan menaati semua peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan 

pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
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9. Produktivitas kerja 

Adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai 

sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu 

perusahaaan. 

10. Kepuasan kerja 

Menurut Tiffin adalah hubungan yang erat dengan sikap dari 

karyawan terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan kerja sama antara 

pimpinan dengan karyawan.
51

 

11. Kompensasi kerja 

Kompensasi didefenisikan oleh Panggabean (2004) sebagai bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa 

kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi/perusahaan.
52

 

Kompensasi terdiri atas: 

a. Kompensasi finansial 

- Upah 

- Gaji 

- Bonus 

- Insentif 
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b. Kompensasi finansial tidak langsung 

- Program asuransi 

- Program pensiun 

- Bayaran saat tidak masuk kerja (cuti, liburan, dan sakit) 

12. Pemberhentian kerja 

Adalah sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu 

yang mengakibatkan berakhirnya hal dan kewajiban pekerja dan 

perusahaan. Menurut suwatno,
53

 pemberhentian karyawan oleh 

perusahaan berdasarkan atas alasan - alasan berikut : 

a. Undang undang 

Karyawan masih anak anak, terlibat organisasi terlarang atau masalah 

hukum. 

b. Keinginan karyawan 

Pindah ke tempat lain, ikut suami, kesehatan kurang baik, lanjut 

pendidikan 

c. Keinginan perusahaan 

d. Pensiun 

e. Kontrak kerja berakhir 

f. Kesehatan karyawan 

g. Meninggal dunia 
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h. Perusahaan dilikuidasi 

Rusell dan Barnadian mengemukakan bahwa “Lingkup manajemen sumber 

daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia dalam organisasi. Kemudian, aktifitas - aktivitas yang berkaitan dengan 

manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup :
54

 

1. Rancangan organsasi 

2. Staffing 

3. System reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan 

4. Manajemen performansi 

5. Pengembangan pekerja dan organisasi 

6. Komunikasi dan hubungan masyarakat 

Manajemen Syariah dalam hal ini memiliki peran besar dalam membentuk 

SDM yang produktif tentu tidak meninggalkan nilai-nilai Islam, berikut merupakan 

hal hal yang menjadikan SDM di suatu organisasi ataupun perusahaan menjadi 

produktif, yaitu : 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat 

penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam 

manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh sebuah perusahaan 
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mengharapkan untuk meningkatkan produktivitas dengan peralatan 

otomatis yang baru, tetapi jika perusahaan tida mulai memperkerjakan 

dan melatih orang untuk menangani peralatan tersebut sebelum 

pemasangan dimulai, maka peralatan ini akan tinggal mengganggur 

selama beberapa minggu atau bulan.
 55

 

2. Perekrutan 

Perekrutan diartikan sebagai suatu upaya pengadaan, yaitu suatu 

proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan 

pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan 

penempatan. Sebagai contoh perusahaan umum, yang paling cocok untuk 

karyawan Opersional dapat dilakukan apabila organisasi/perusahaan 

membutuhkan sekelompok pekerja dari jenis tertentu – misalnya, juru 

ketik atau tenaga pemasaran dll.
 56

 

3. Seleksi 

Seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan 

untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Dalam hal 

pengangkatan pegawai, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan 

Gubernur Mesir, Asytar Al-Nukhai: “Jika engkau ingin mengangkat 

pegawai, maka pilihlah secara selektif. Jangan engkau mengangkat 
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pegawai karena ada unsur kecintaan dan kemuliaan, karena hal ini akan 

menciptakan golongan durhaka dan khianat, Pilihlah pegawai karena 

pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya, tingkat ketakwaannya dan 

keturunan orang sholeh, serta orang yang memiliki akhlak mulia, 

argumen yang shalih, tidak mengejar kemuliaan (pangkat) dan memiliki 

pandangan yang luas atas suatu persoalan.”
 57

 

4. Penempatan 

Penempatan karyawan (Staffing) berarti mengalokasikan karyawan 

pada posisi kerja tertentu, hal ini khusus terjadi ada karyawan baru. Pada 

masa Nabi, beliau memberikan tugas penulisan wahyu kepada para 

sahabat yang mempunyai keahlian menulis. Kemudian seperti perang 

Uhud, ada tiap pasukan pemanah dan lainnya.
 58

 

5. Pengembangan 

Pengembangan ini lebih ditekankan pada pendidikan dan pelatihan 

yang berkesinambungan upaya pengembangan kemampuan intelektual 

dan kepribadian.
 59

 

6. Penilaian kerja 

Fokus dari penilaian kinerja karyawan tersebut adalah untuk 

mengetahui seberapa besar produktivitas seorang karyawan adan apakah 
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karyawan tersebut bisa berkinerja baik atau lebih efektif pada masa-masa 

yang akan datang, sehingga para karyawan, organisasai dan masyarakat 

secara keseluruhan semuanya bisa memperoleh manfaat. Sistem penilaian 

dalam pandangan Al-Quran, mengacu kepada sistem penilaiam yang 

digariskan Allah swt sebagaimana telah dipraktekkan oleh rasulNya.
 60

 

:Allah memberikan penilaian secara substantif, tidak terbatas pada sisi 

formal sesuatu yang dinilai. 

                                

                    

Daging - daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 

(keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat 

mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu 

supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. 

dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al 

Hajj/22: 37) 
 

7. Pemeliharaan 

Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap 

pimpinan. Pemeliharaan sumber daya manusia pada dasarnya untuk 

memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikatnya 

manusianya.
 61
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8. Motivasi, kepuasan, kreatifitas dan produktivitas kerja 

Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang 

individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau 

sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berprilaku.
 62

 

Kepuasan dapat didefenisikan sebagai evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam bekerja (Veithazal Riva, 2005: 475) 

Produktivitas merupakan ukuran atau standar yang dapat digunakan 

untuk melakukan perbandingan antara input atau modal yang telah 

dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 

Ini merupakan strategi yang jitu dalam menjadikan SDM tersebut produktif, 

tentunya para pimpinan dalam terjemahan yang sedemikian rupa akan 

memberitahukan kepada manajer agar dapat berjalan dengan baik. 

Pendapat para ahli (Edwin B. Flipppo, Dale Yoder, Manullang, dan Malayu SP 

Hasibuan) dapat disimpulan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri 

dari 5 bagian besar dimana tiap tiap bagian fungsi tersebut masih terdapat sub-sub 

fungsi,
63

 bagian besar tersebut adalah : 

1. Perencanaan (Human Resources Planning) 

2. Rekruitmen dan seleksi (Human Resourse Recruitment & Selection) 

3. Orientasi (Human Resources Orientation) 
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4. Pengembangan (Human Resources Development) 

5. Perawatan (Human Resources Mantenances) 

Setiap fungsi tidak dapat berdiri sendiri, datu dengan yang lainnya selalu 

berkaitan. 

Di sisi lainnya, para ahli (Prof. Dr. S.P. Siagian, Thomas H. Stone, Drs. 

Moekijat, Drs. Heidjrachman Ranupandojo dan Drs. Suad Husnan) ada beberapa 

fungsi-fungsi/ruang lingkup MSDM yang meliputi
64

 : 

1. Perencanaan SDM 

2. Pengadaan SDM 

3. Orientasi dan Pelatihan Pra-tugas 

4. Pengangkatan dan Penempatan SDM 

5. Pemberian Kompensasi 

6. Pembinaan Disiplin 

7. Pemberian Motivasi Kerja 

8. Pembinaan SDM 

9. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

10. Pengembangan SDM 

11. Pemeliharaan SDM 

12. Pemutusan Hubungan Kerja 
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Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa 

tahapan,
65

 di antara nya adalah : 

1. Perencanaan 

Adalah proses sistemik untuk meramalkan kebutuhan pegawai 

(demand) dan ketersediaan (supply) pada masa yang akan datang, baik 

secara kuantitas maupun kualitas termasuk jenisnya, sehingga 

departement SDM dapat merencanakan rekruitment, seleksi, pelatihan 

dan aktivitas yang lain dengan baik. Ada dua faktor yang perlu 

diperhatikan, yaitu : 

a. Faktor Internal 

- Kebutuhan karyawan baru 

- Struktur organisasi 

- Departemen yang ada, dll 

b. Faktor Ekternal 

- Hukum ketenagakerjaan 

- Kondisi pasar tenaga kerja, dll 

2. Job Analysis 

Merupakan proses untuk mempelajari, menggunakan serta 

menguraikan berbagai informasi yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan, tugas, dan kewajiban suatu jabatan. 
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Tujuannya adalah mencocokkan antara karakteristik individu 

(pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan lain sebagainya) dengan 

persyaratan jabatan yang harus dimiliki individu tersebut dalam 

memegang suatu jabatan. Jika gagal, kinerja karyawan tidak optimal dan 

kepuasan kerja menjadi rendah. 

3. Recruitment 

Menurut Stoner rekrutmen merupakan sebagai suatu proses 

pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana 

sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 

Tujuannya: mendapatkan calon tenaga kerja sebanyak mungkin dan 

menseleksinya sesuai kebutuhan. 

Metode rekrutmen 

a. Dari mulut ke mulut 

b. Rekomendasi 

c. Berkas pelamar 

d. Mutasi/promosi 

e. Iklan 

f. Pameran tenaga kerja 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia agar menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

baik itu berupa pengetahuan, eterampilan, sikap profesionalisme yang 
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tinggi dalam bekerja sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan 

perusahaan yang sudah ditetapkan. 

5. Promosi 

Diartikan sebagai perpindahan yang memperbesar authority dan 

responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu 

organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilan semakin 

besar. (Hasibuan: 2001).
66

 Ada beberapa dasar untuk mempromosikan 

karyawan diantaranya: 

a. Pengalaman 

b. Kecakapan 

c. Prestasi kerja 

d. Dan kombinasi ketiganya 

6. Pemeliharaan 

Hasibuan (2006) pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar 

mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan.
67

 

Menurut Edwin B. Flippo, fungsi pemeliharaan karyawan adalah 

menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental dan emosi karyawan. 
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7. Penilaian 

Penilaian secara sistematis mengenai hasil pekerjaan, diri karyawan 

dan potensinya yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Artinya penilaian adalah penentuan terhadap pengambilan 

keputusan tentang p-romosi, mutasi, PHK dan kebutuhan training. 

Dalam teori ini menjelaskan mengenai meningkatkan manajemen sumber daya 

manusia di sebuah perusahaan/organisasi, yaitu sebagai berikut:
68

 

1. Pengadaan 

Fungsi pengadaan meliputi perencanaan sumber daya manusia, 

perekrutan, seleksi, penempatan dan orientasi karyawan, perencanaan 

mutu dan jumlah karyawan. 

2. Pengembangan 

Fungsi pengembangan bertujuan untu meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan dan sikap karyawan agar dapat melasanakan tugas dengan 

baik. 

3. Kompensasi 

Fungsi kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian penghargaan 

yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. 
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4. Integrasi 

Fungsi pengintegrasian karyawan ini meliputi usaha usaha untuk 

menyelaraskan kepentingan individu karyawan, organisasi dan 

masyarakat. 

5. Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan tidak hanya mengenai usaha untuk mencegah 

kehilangan karyawan karyawan tetapi dimaksud untuk memelihara sikap 

kerja sama dan kemampuan bekerja karyawan tersebut. 

6. Pemutusan hubungan kerja 

Fungsi pemutusan hubungan kerja yang terakhir adalah 

memutuskan hubungan kerja dan mengembalikannya kepada masyarakat. 

Proses pemutusan hubungan kerja yang utama adalah pensiun, 

pemberhentian dan pemecatan. 

Secara garis besar proses manajemen SDM
69

 dibagi ke dalam lima bagian 

fungsi utama yang terdiri dari : 

1. Human Resource Planning 

Merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia 

bagi perusahaan. Ada beberapa langkah strategis sehubungan dengan 

perencanaan sumber daya manusia yang kemudian dijelaskan oleh Cestro, 

Husted dan Douglas sebagai berikut : 

a. Representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan 
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b. Analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja 

c. Analisa ketersediaan tenaga kerja 

d. Melakukan tindakan inisiatif 

e. Evaluasi dan modifikasi tindakan 

2. Personel Procurement 

Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di 

dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. 

Secara lebih jelas berikut ini diuraikan ketiga konsep pencarian tenaga 

kerja yaitu : 

a. Rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal 

- Rekrutmen internal  

Rotasi jabatan disebuah perusahaan seperti promosi jabatan 

- Rekrutmen eksternal 

Bisa melalui outsourcing, iklan, interview di kampus, agen penyaluran 

tenaga kerja 

b.  Seleksi tenaga kerja 

Seperti seleksi administrasi, seleksi kualifikasi dan seleksi sikap dan 

perilaku 

c. Penempatan tenaga kerja 
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3. Personel Development 

Mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 

program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Secara garis 

besar tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a. On the job 

- Coaching 

- Planed progression 

- Job rotation 

- Temporary task 

- Performance appraisal 

b. Off the job 

- Executive development programme 

- Laboratory training 

- Organizational development 

 

4. Personel Maintenance 

Memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 

pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan 

tenaga kerja dan lain sebagainya. Secara garis besar, bentuk pemeliharaan 

tenaga kerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Kompensasi 

b. Benefit  
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5. Personel Utilization 

Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, 

termasuk di dalamnya promosi, demosi transfer dan juga separasi. 

Selama beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan upaya setiap organisasi 

untuk berkompetisi melalui SDM, MSDM memiliki peran strategi yang semakin 

penting. Perusahaan dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif ketika 

perusahaan tersebut memiliki atau mengembangkan sumber daya yang berharga, 

langka, tidak dapat ditiru dan terorganisasi. Ada beberapa hal yang menjadi dampak 

strategis dari SDM :
70

 

1. Menciptakan nilai. 

Orang dapat meningkatkan nilai melalui upaya-upaya yang mereka 

lakukan untuk menurunkan biaya atau memberikan sesuatu yang unik 

kepada pelanggan atau kombinasi diantara keduanya.  

2. Langka. 

Seseorang dikatakan menjadi salah satu sumber keunggulan 

kompetitif ketika keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang mereka 

miliki tidak dimiliki oleh para pesaing. 

3. Sulit untuk ditiru. 

Seseorang dikatakan menjadi salah satu sumber keunggulan 

kompetitif ketika kemampuan dan kontribusi yang mereka berikan tidak 

dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain.  
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4. Terorganisasi. 

Seseorang dikatakan menjadi salah satu sumber keunggulan 

kompetitif ketika bakat-bakat mereka dapat digabungkan dan dapat 

dengan segera dipergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas baru.  

Tentunya organisasi/perusahaan tersebut juga harus mempersiapan generasi 

penerus untuk melanjutkan visi misi besarnya. Tentunya dalam mempersiapkan ini 

semua harus dengan persiapan yang baik dalam semua aspek, pasalnya kini banyak 

yang merekrut SDM baru dan akhirnya harus memberikan pendidikan dari nol.
 71

 Hal 

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, demi mempercepat pertumbahan dan 

perkembangan organisasi itu sendiri. 

Sebagai pembina, manager bertanggung jawab untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan bawahannya, sehingga bawahan menjadi lebih cakap 

dan terampil, lebih tinggi kualifikasinya dan diharapkan suatu saat kelak dapat 

menggantikan posisi manejer serta membantu pengembangan perusahaan. Tugas 

membina ini merupakan tugas yang penting dan berat, sebab dari penelitian diperoleh 

data bahwa seorang supervisor yang dikatakan berhasil, menggunakan 30 – 40 % dari 

waktunya untuk melakukan pembinaan terhadap bawahannya.
72

 

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pengenalan 

sangat tergantung pada sikap para pegawai lama dalam interaksinya dengan para 
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pegawai baru selama masa pengenalan berlangsung. Sikap positif para pegawai lama 

terhadap organisasi, terhadap tugas dan terhadap para pegawai lainnya jauh lebih 

penting artinya dibandingkan dengan kemampuan memberikan penjelasan teknis 

tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi. 

Sangat memungkinkan hasilnya adalah pembentukan persepsi positif atau 

negatif dikalangan para pegawai baru tentang organisasi yang pada gilirannya akan 

menjadi pendorong dalam bertahan atau meninggalkan organisasi tersebut.
73

 

Selain sistem yang sudah baku, tentu ada pelaksana yang harus sesuai dimiliki 

setiap pemimpin, maka Gilley dan Mayeunich
74

, terdapat sepuluh prinsip 

kepemimpinan pengembangan yang dapat dikelompokan kedalam empat kategori, 

sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada Aspek Instrinsik. 

Prinsip akuntabilitas dan kepercayaan personal merupakan dua 

prinsip yang berorientasi pada aspek intrinsik yang tampak ketika 

pemimpin bekerja lebih dekat dan harmonis dengan para bawahannya. 

2. Berorientasi pada Pekerja 

Prinsip menyokong pekerja dan harga diri pekerja menunjukkan 

bahwa pekerja merupakan aset terpenting sehingga menyokong dan 

menyalurkan aktualisasi diri 
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3. Berorientasi pada Kinerja 

Prinsip kemitraan, piningkatan kinerja dan komuniasi efektif sangat 

membantu pemimpin dalam mencapai hasil usaha yang dibutuhkan 

4. Berorientasi pada Organisasi 

Prinsip konsistensi, pemikiran holistik dan subordinasi bagaimana 

kemudian pemimpin mengreasi lingkungan kerja dan budaya organisasi 

yang mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya. 

D. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Ekonomi Islam 

Hancurnya ekonomi sosialis dan krisis multidimensi yang ditimbulkan oleh 

ekonomi kapitalis merupakan isyarat dan peringatan Allah swt kepada manusia untuk 

kembali kepada syariat-Nya. Ekonomi Islam/syariah merupakan alternatif dan solusi 

terhadap masalah-masalah ekonomi yang terjadi dulu, sekarang dan masa yang akan 

datang.  

                                     

                     

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rum : 30) 
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Bahkan, Ilmuwan barat menyatakan bahwa makna spiritualitas lebih tinggi dari 

agama, bagi mereka spiritualitas dalam bekerja bukanlah agama, namun lebih pada 

hubungan yang dimiliki seseorang dalam bekerja dengan kehidupan pribadi dan 

jiwanya, dan menyangkut sesuatu yang universal, yaitu nilai dan makna kehidupan. 

Bagi umat Islam, pengertian spiritualitas terkait erat dengan konsep Ketuhanan 

yang memiliki nilai dan makna yang justru lebih universal menjangkau dunia hingga 

akhirat. Dalam Islam, manajemen berbasis spiritual adalah manajemen yang berbasis 

Ketuhanan, dengan fondasi Tauhid, Syariah dan Akhlak, sehingga lebih 

komprehensif dan universal dalam pengertian yang hakiki. 

Dr. Jaribah bin Ahmas Al Haritsi mengemukakan tentang pengembangan 

kualitas sumber daya manusia,
75

 sebagai berikut: 

1. Tazkiyah dan Taklim 

Tazkiyah adalah berarti: ”menjelaskan akhlak yang baik dan 

menghimbau kepadanya dan mencegah dari akhlak yang buruk.”
76

 

Sedangkan yang dimaksudkan ilmu adalah “ilmu tentang Al-Quran dan 

As-Sunnah yang mencakup ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang 

belakangan”.  

Umar Radhiyallahu Anhu benar – benar telah mengerahkan segala 

upaya dalam tazkiyah dan pendidikan, beberapa contohnya adalah ada 
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pernyataan Umar bahwa dia mengutus para aparatnya,”agar mereka 

mengajarkan manusia tentang agama dan Sunnah Nabi, kemudian 

sesungguhnya tugas kami adalah menyuruh apa yang diperintahkan Allah 

kepadamu tentang mentaati-Nya dan melarang apa yang dilarang-Nya 

tenang mendurhakai-Nya. 

2. Pelatihan dan Meraih Keterampilan 

Pelatihan dan meraih keterampilan mendapat perhatian besar dalam 

fikih ekonomi Umar, di antara buktinya adalah; Umar mengutus para 

komandan dan gubernur ke beberapa daerah untuk memberikan 

pembekalan dan pelatihan terhadap kaum muslimin yang tua maupun 

anak-anak.  

3. Makanan 

Pada sisi lain, Umar sangat senang terhadap segala hal yang dapat 

menguatkan badan dan menghindarkan penyakit. Oleh karena itu ketika 

beliau datang ke Syam dan penduduknya mengadukan kepadanya wabah 

berat yang terjadi di Syam, maka beliau memerintahkan mereka untuk 

meminum madu. 

4. Kesehatan 

Kesehatan manusia berkaitan dengan makanan yang sehat, tempat 

yang sehat, kebersihan dan pengobatan. Umar menjelaskan bahwa 

makanan yang sehat merupakan asas kesehatan dan penangkal dari 

penyakit; di mana Umar mengatakan,”Hindarilah pemenuhan perut 
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dengan makanan dan minuman karena akan merusak badan, 

menyebabkan sakit dan kemalaskan dari sholat; dan hendaklah kamu 

sederhana dalam keduanya karena keduanya, karena lebih bagus bagi 

tubuh dan lebih jauh dari berlebih-lebihan.” 

5. Kepedulian Sosial 

Kemiskinan berdampak buruk terhadap pengembangan sumber 

daya manusia disebabkan sedikitnya produktifitas orang miskin, pada sisi 

lain juga berdampak negatif bagi masyarakat seperti tindakan kriminal 

dan keguncangan keamanan dan ketentraman, terlebih kesadaran 

agamanya lemah. 

Oleh karena itu, terapi terhadap problem ini akan meminimalisir 

penyia-nyiaan sumber daya manusia dengan cara memberikan 

perlindungan sosial terhadap orang orang miskin penjaminan hidup 

mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan andil secara aktif 

dalam merealisasikan pengembangan ekonomi. 

Betapa pentingnya pengelolaan suatu organisasi dengan baik, sehingga 

kebaikan ataupun keburukan pun harus memiliki pola struktur yang hasil akhirnya 

adalah mencapai tujuan yang diinginkan. Kutipan pendapat dari sahabat Rasulullah, 

Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa: 

 الهق بال نظا يغلبه البا طيل ينظا م 
“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik, akan dapat dikalahkan 

oleh kebatilan yang terorganisasi yang baik”. 



57 

 

 

Maka dalam hal ini, Islam juga mengatur aspek - aspek dalam meningkatkan 

kualitas SDM, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan tenaga kependidikan 

Dalam hal ini ada dua poin penting yang diperhatikan: pertama, 

planning and forcesting (perencanaan dan peramalan), dan kedua, 

analyzing the jobs in the organization ( analisis pekerjaan yang ada dalam 

organisasi).
 77

 

2. Rekrutmen, seleksi dan penempatan 

Adapun langkah langkah perekrutan berdasarkan petunjuk tersirat 

dalam Al Quran adalah:
 78

 

a. Penentuan jabatan yang kosong 

Alkisah ketika Raja Mesir melihat kemampuan Nabi Yusuf 

merekrutnya untuk dijadikan sebagai bendahara keuangan negara, 

maka kesempatan ini diambil dan segera memenuhi jabatan tadi. 

                    

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". 

(Q.S. Yusuf : 55) 
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b. Penentuan persyaratan jabatan 

Penentuan persyaratan, harus mengacu kepada tuntutan job atau 

pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta orang orang yang ahli dan 

berkompetensi dalam bidangnya, bukan pada sebaliknya. 

                           

                         

                         

        

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah 

mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 

memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi 

(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 

menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah 

memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 

Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 247) 

 

3. Pengembangan 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan sumber daya 

manusia adalah pre service training, on the job training, seminar, 

workshop, diskusi panel, rapat rapat, simposium, konprensi dan 

sebagainya.
 79
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4. Penilaian kinerja dan kompensasi 

Beberapa metode yang bisa digunakan dalam hal penilaian kerja 

sebagai berikut: 
80

 

a. Orientasi masa lalu 

- Catatan prestasi   

- Skala peringkat 

- Catatan peristiwa 

b. Orientasi masa depan 

- Penilaian diri sendiri 

- Penilaian secara psikologis 

- Pusat penilaian 

5. Motivasi dan produktivitas kerja 

Motivasi adalah keadaan internal individu yang melahirkan 

kekuatan, kegairahan, dinamika dan mengarahkan tingkah laku pada 

tujuan. Secara garis besar motivasi yang ada dalam diri seseorang dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:
 81

 

a. Motivasi fisiologis 

- Motivasi menjaga diri 

- Motivasi menjaga kelangsungan jenis 

b. Motivasi psikologis/sosial 
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- Motivasi kepemilikan 

- Motivasi berkompetensi 

- Motivasi kerja 

- Motivasi beragama 

 


