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ABSTRAK 

 

 

Regita Putri, (2019):  Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam 

Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada 

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota 

Pekanbaru. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai strategi 

pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan pada lembaga amil zakat swdaya ummah kota pekanbaru. Berdasarkan 

dari penelitian, strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

lembaga amil zakat swadaya ummah kota pekanbaru telah terealisasi, namun dari 

pengembangan diri tersebut tidak terlihat perubahan yang signifikan terhadap 

kinerja karyawannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan 

sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan pada LAZ 

Swadaya Ummah kota pekanbaru dan bagaimana pandangan ekonomi Islam 

tentang pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pupolasi dalam 

penelitian ini adalah 1 orang pimpinan dan 19 orang karyawan. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling yaitu mengambil 

seluruh populasi untuk dijadikan sampel yaitu 1 orang pimpinan dan 19 orang 

karyawan. Dengan teknik pengumpulan data angket, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian di LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru berdasarkan 

metode angket, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa strategi 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh LAZ swadaya Ummah 

kota pekanbaru dalam meningkatkan kinerja karyawannya adalah dengan 

melakukan program pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan dan 

motivasi. Baik pendidikan yang dilakukan ditempat kerja, ataupun dengan 

magang pada tempat yang ditentukan. Dan dari program pendidikan, pelatihan 

dan motivasi yang dijalani oleh karyawan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kinerja karyawan dan kantor  LAZ Swadaya Ummah sendiri. Dan 

berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam tentang pengembangan sumber daya 

manusia di LAZ Swadaya Ummah kota pekanbaru sudah sesuai dengan 

aplikasinya secara nyata, hal ini ditunjukkan adanya kegiatan terkait sebagai 

sarana mendekatkan diri pada Allah dan bukan hanya untuk pencapaian profit 

semata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah bergulir, dominasi teknologi informasi sebagai 

infrastruktur para pelaku bisnis. ekonomi akan lebih berbasis pada 

pengetahuan, bukan tanah atau mesin tradisional. Aset ekonomi tidak lagi 

bersifat fisik, seperti gedung, mesin atau properti lainnya. Tetapi bersifat 

mental intelektual, seperti persepsi pasar, hubungan, citra perusahaan, citra 

merek, hak paten, kredibilitas, visi, dan penge1tahuan khusus. 
1
 

Persaingan antar perusahaan semakin tajam, oleh karena itu, 

perusahaan membutuhkan strategi bagaimana cara bersaing sehat, mantap dan 

dapat menaikkan nama perusahaan dikalangan dunia bisnis. Strategi ini diatur 

pada sistem yang biasa disebut dengan management dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan. Semua hal ini akan diatur oleh orang yang berwenang 

memegang kekuasaan ini, yang disebut dengan manajer.  Manajemen adalah 

suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif 

dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya. 
2
 

                                                             
1
Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,  (Jakarta: Kencana), 2011 h. 1. 

2
Usman Efendi, Asas Manajemen, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),  h. 5.  
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Pergeseran peran manajer dalam pengelolaan SDM kini makin 

berubah, pada masa lalu, manajer identik dengan seseorang yang selalu 

memberi instruksi dan SDM adalah sekumpulan orang yang hanya menerima 

perintah. Kini, peran-peran tersebut telah berubah. Kepemimpinan, 

pemanduan dan dukungan, memberi instruksi, mengendalikan hasil-hasil serta 

memonitoring dan evaluasi yang prima menjadi satu kesatuan peran yang 

dimaih oleh seorang manajer SDM. Manajemen Sumber Daya Manusia  yang 

dilaksanakan dengan baik, akan memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau perusahaan.
3
 

Kualitas suatu organisasi amat bergantung pada mutu SDM organisasi 

tersebut. Organisasi apapun, baik kecil maupun besar. Yakni, kebutuan akan 

Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki motivasi. Kebutuhan 

ini dirasa semakin kuat ketika organisasi bergulat dengan tantangan- tantangan 

yang dihadirkan oleh ekonomi yang semakin mengglobal, bergerak cepat dan 

semakin dinamis.  

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Organisasi dapat berupa perbaikan pelayanan, pemenuhan dan permintaan 

pasar, peningkatan kualitas produk atau jasa, meningkatkan daya saing, dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Setiap organisasi, tim, atau individu dapat 

menentukan tujuannya sendiri. Pencapaiantujuan organisasi menunjukkan 

hasil kerja/prestasi kerja organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau 

performa organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian 

                                                             
3
Triton PB, Manajemen Sumber Daya Manusia,Perspektif dan Kolektivitas (Jakarta: 

Oryza, 2010) , h. 19. 
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aktivitas yang dijalankan organisasi. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut 

dapat mencapai hasil yang diharapkan. Diperlukan upaya manajemen dalam 

melaksanakan aktivitasnya.
4
 

Hasan langgulung melihat potensi yang ada pada manusia sangat 

penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugasnya 

sebagai khalifah dimuka bumi. Suatu kedudukan yang istimewa di alam 

semesta ini. Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai 

seorang khalifah, tidak akan mampu mengemban tanggung jawabnya jika ia 

tidak dilengkapi dengan potensi tersebut dan mengembangkannya sebagai 

sebuah kekuatan dan nilai lebih manusia dibandingkan makhluk 

lainnya.
5
Artinya, jika kualitas SDM manusianya berkualitas maka ia dapat 

memeprtanggung jawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. 

Kualitas SDM ini tentu tidak cukup dengan hanya menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek), tetapi juga pengembangan nilai-nilai 

rohani, spiritual, yaitu berupa iman dan taqwa. 

Dalam proses rekruitmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan 

karyawan semuanya memiliki dasar bahwa Allah memiliki tujuan utama. Oleh 

karena itu, manajemen yang memperlakukan karyawan hanya sebagai objek 

perusahaan, dalam pandangan ekonomi islam dianggap manajemen yang lalai 

dari sifat adil yang semestinya menjadi dasar manajemen. 

                                                             
4
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.9-10. 

5
Hasan Langgulung, Manusia Dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, 

(Cet.III: Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1999), h. 57 . 
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Islam mendorong umatnya untuk memilih calon dan menetapkan 

pegawai (SDM Perusahaan) berdasarkan pengalaman, dan kemampuan teknis 

yang dimiliki. Sesuai firman Allah SWT : 

                              

Artinya :  “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya” 

(Q.S al-qashas[28]: (26)”
6
 

 

Dari sisi perkembangan kelembagaan, jumlah lembagakeuangan 

syariah Indonesia terus bertambah, termasuk kantor gerai zakat Swadaya 

Ummah kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kantor yang menghimpun 

dana dari Muzakki dan disalurkan kepada Mustahik yang berhak 

menerimanya.
7

 MSDM di sektor publik, berusaha mengungkap manusia 

sebagai sumber daya seutuhnya dalam konsepsi pembangunan bangsa yang 

utuh dan menyeluruh. Masalah-masalah yang dihadapi organisasi (negara) 

semakin kompleks karena manajemen harus menghadapi kemajuan teknologi, 

pembatasan berbagai peraturan pemerintah, pertumbuhan persaingan nasional 

dan internasional (globalilasi), tuntutan peningkatan perhatian pegawai dan 

sebagainya, faktor organisasional, seperti semakin tingginya tingkat 

pendidikan pegawai, peningkatan Heteroginitas angkatan kerja, pelonjakan 

biaya- biaya personalia dan penurunan produktivitas telah menempatkan 

perhatian yang sangat besar pada masalah MSDM. Tantangan utama adalah 

bagaimana mengelola SDM yang ada dalam organisasi yang efektif akan 

                                                             
6
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.389. 

7
S.P. Siagian, Pengembangan Sumber Daya Insani, (Jakarta : PT. Gunung Agung: 2013), 

h. 16. 
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menghapuskan praktik yang tidak efektif. 
8
 Sebagaimana hadist Rasulullah 

SAW yang diriwayatkan Iman Buhari dari Abu Hurairah :  

Dalam kondisi lingkungan diatas, manajemen dituntut 

mengembangkan cara-cara baru untuk mempertahankan pegawai pada 

produktivitas yang tinggi serta mengembangkan potensinya agar memberikan 

kontribusi yang maksimal pada organisasi. Disisi lain, pimpinan sebagai 

manajer dituntut lebih profesional agar mampu melayani publik dengan efisien 

dan menimbulkan kepuasan serta keadilan masyarakat. Disamping itu, 

manajer mampu mengarahkan sikap-sikap pegawainya dan memberikan 

dorongan untuk mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme pengarahan 

serta berupaya untuk memadukan antara manusia dan teknologi kedalam 

fungsionalisasi sebuah sistem melalui pembuatan struktur atau unit- unit 

organisasi yang bisa memperbaiki unit- unit tersebut yakni melalui proses 

pengorganisasian yang bersifat membentuk skill dari karyawan perusahaan itu 

sendiri.
9
 

Allah menyeruh Nabi untuk memperbaiki kondisi dan skill umat 

dengan cara memberikan kepada mereka latihan-latihan atau Training. 
10

 

seperti yang telah Allah firmankan dalam Q.S surat Al-Anfal (8:65) : 

                                                             
8
Ambar Teguh Sulistiani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia,Konsep, Teori 

dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, ( Yogyakarta: Graha Ilmu: 2012),h. 6. 
9
Ibid., h. 7. 

10
Zainul Arifin,Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabeta, 2006),  h. 

116. 
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Artinya:  “Wahai Nabi, timbulkan hasrat orang beriman sampai mereka 

mampu sekalipun untuk berperang. Dan sekitarnya kalian 

berjumlah 20 orang akan mampu mengalahkan 200 orang, dan 

sekiranya kalian berjumlah 200 orang akan mampu mengalahkan 

1000 orang dari orang- orang kafir, disebabkan karena orang-

orang kafir itu tidak memahami.”
11

 

 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu 

organisasi dimana orang-orang atau karyawan tersebut memberikan tenaga, 

bakat, kreatifitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Oleh karena itu, 

manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu 

organisasi karena manusai memberikan kontribusi besar dalam dibanding 

dengan faktor yang lain. Agar mampu bersaing dan berkembang pesat, banyak 

organisasi memasukkan pendidikan karyawan, pelatihan dan pengembangan 

sebagai strategi utama organisasi. Pengembangan dalam organisasi dimulai 

ketika seorang bergabung dengan suatu organisasi dan berlanjut selama 

kariernya didalam organisasi tersebut, terlepas orang tersebut seorang 

eksekutif atau karyawan lini perakitan. Program pengembangan yang berupa 

pendidikan dan pelatihan harus merespon perubahan pekerjaan dan 

mengisntegritasikan rencana jangka panjang dengan strategi organisasi untuk 

memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.
12

 

                                                             
11

Departemen Agama RI, Op. Cit.,  h. 186. 
12

Kaswan, Pelatihan Dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1-2. 
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SDM pendidikan Islam yang berkualitas adalah SDM yang 

memilikikeluasan ilmu pengetahuan, fleksibel serta responsif 

terhadap perkembangan di berbagai bidang, terutama pendidikan.
13

 Dalam Al-

Qur’an suratAl-  Mujadalah ayat 11 : 

                    

                         

              

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 
 

Kemudian dalam firman Allah, Allah memberi perbedaan orang yang 

berilmu pengetahuandan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Zumar: 9 : 

                            

                            

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. 
 

                                                             
13

Https://Www.Academia.Edu/9688189/Al-Quran_Dan_Al 

Hadis_Sebagai_Kajian_Msdm_Pendidikan_Islam (Diakses tanggal 10 Januari 2019 pukul 19:00) 

https://www.academia.edu/9688189/Al-Quran_Dan_Al%20Hadis_Sebagai_Kajian_Msdm_Pendidikan_Islam
https://www.academia.edu/9688189/Al-Quran_Dan_Al%20Hadis_Sebagai_Kajian_Msdm_Pendidikan_Islam
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Semakin berkembangnya dunia industry menyebabkan setiap 

perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan produktivitasnya agar dapat 

unggul dalam tinggi.Perkembangan teknologi yang semakin pesat, berdampak 

pada penurunankinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena kurangpahaman 

para karyawanterhadap perubahan tersebut.Kinerja merupakan prestasi kerja, 

yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan Dessleer 

(2000). Hampir setiap perusahaan mengetahui hasil kerja yang didaptkan oleh 

setiap karyawan apakah sudah sesuai dengan target kerja yang ditetapkan. 

Maka dari itu diperlukan penilaian untuk mengetahui kinerja dan 

mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan masa lalu terdapat standart 

kinerjanya. Penilaian kineja ini akan melihat karyawan manayang masih 

bekerja dibawah standar yang ditetapkan, sehingga kinerja karyawan tersebut 

dapat ditingkatkan demi kelangsungan perusahaan.Berbeda dengan mesin, 

bahan mentah, uang dan metode kerja yangmerupakan benda mati yang tidak  

mengalami sentuhan emosional yang potensial,maka faktor tenaga kerja 

merupakan alat produksi aktif yang diperlukan untukmenggerakkan faktor-

faktor produksi lainnya yang banyak mengalami perubahan.Untuk itu setiap 

perusahaan berusaha agar para karyawannya mampu untuk dapatmemahami 

perkembangan atau perubahan teknologi yang ada sehingga kinerjamereka 

akan meningkat.Salah satu strategi perusahaan, yaitu dengan mengadakan 

pengembangan terhadap sumberdaya manusia yang dimiliki, pengembangan 

sumber daya manusia dianggap salahsatu cara yang paling efektif dalam 

meningkatkan kinerja dan produktivitasperusahaan.  
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Dengan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat lebih 

meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesional karyawan. 

Namunkeberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak dapat langsung 

selama pelaksanaan, melainkan dapat dilihat dari hasil pekerjaan karyawan 

setelah mengikuti pengembangan sumber daya manusia apakah ada perubahan 

atau tidak. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia harus dilaksanakan 

seefisien mungkin agar dapat benar-benar berperan dalam peningkatan kinerja 

karyawan.
14

 

Salah satu perusahaan yang telah menerapkan pengembangan sumber 

daya manusia nya adalah perusahaan Gerai Zakat Swadaya Ummah kota 

Pekanbaru. Swadaya ummah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang penghimpunan dana non- Bank. Yang mana dana akan dihimpun dari 

para penyalur zakat ( Muzakki ) dan nantinya akan disalurkan kepada orang- 

orang yang berhak menerimanya (Mustahik). Untuk itu diperlukan 

pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan agar mereka dapat 

memahami teknology yang diperlukan dalam mengolah data dan 

pengembangan yang bersifat kepemimpinan yang bersifat islamiyah, sehingga 

mereka dapat menambah pengetahuan dan keterampilan karyawan serta dapat 

mengurangi adanya kegiatan rangkap jabatan yang terealisasi didalamnya.  

Salah satu strategi pengembangan yang dilakukan oleh swadaya 

ummah meliputi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan 

keahlian yang dibutuhkan dalam perusahaan serta sesuai dengan pendidikan 

                                                             
14

Oemar Hamalik, Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan 

Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 12. 
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dan pelatihan berdasarkan jenis bidang karyawan. Pendidikan dan pelatihan 

yang mengarahkan pada peningkatan profesionalisme kinerja karyawan 

diantaranya mengadakan pelatihan motivasi kerja, pendampingan/ mentoring, 

public speaking and presentation skill dll. Dengan adanya pelatihan dan 

pengembangan ini akan membantu karyawan dalam mempermudah 

melakukan pengembangan kariernya. Para karyawan yang ingin meningkatkan 

kariernya secara otomatis harus meningkatkan kinerjanya sesuai bidang yang 

digeluti. 

Pada lembaga zakat Swadaya Ummah, kinerja karyawan digolongkan 

kepada kinerja yang tergolong cukup baik. Namun akan lebih baik lagi, maka 

dibuatlah suatu kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui 

pelatihan dan pengembangan diri. Pengembangan sumber daya ini sangat 

berhubungan dengan kinerja.  

Pengembangan yang dilakukan oleh Gerai Zakat Swadaya Ummah 

kota pekanbaru telah terealisasi, dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawannya. Namun, kegiatan pengembangan diri tersebut tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja karyawannya. 

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, menemukan kinerja karyawan yang 

mengalami penurunan yang terlihat dari absensi karyawan Swadaya Ummah 

selama tahun 2016 dan 2017. 
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Tabel I.1 

Jumlah dan Persentase Absensi Karyawan Swadaya Ummah 

Tahun 2016 dan 2017 

 

No Nama 

Tahun 

Jumlah 

hari 

masuk  

2016 

% 

Jumlah 

hari 

masuk 

2017 

% 

1 nuryasin  259 4,96% 253 4,84% 

2 fenny vestia,SE 268 5,13% 270 5,17% 

3 ahmad rivai ritonga 264 5,05% 260 4,98% 

4 misna lisa, S.Kom 259 4,96% 264 5,05% 

5 joni Safriadi, S.E 262 5,02% 260 4,98% 

6 Novi Erizon  245 4,69% 255 4,89% 

7 Arip Nugroho  263 5,04% 259 4,96% 

8 Fathromi Ramadhan, S.Pd  268 5,13% 257 4,92% 

9 eko Suprihantomo, M.Pd 261 5,00% 263 5,04% 

10 dewi pandji,S.Th.I 264 5,05% 268 5,13% 

11 mukhsin, S.Pd 259 4,96% 260 4,98% 

12 reni afrina, S.Ag 264 5,05% 262 5,02% 

13 dr. Rizka bekti  nurcahyani  260 4,98% 259 4,96% 

14 dr. Lukman hakim  263 5,04% 259 4,96% 

15 dr. Sarinah 249 4,77% 258 4,93% 

16 rafikoh, S.St 263 5,04% 260 4,98% 

17 sarminah, Amd, Keb 265 5,08% 259 4,96% 

18 Nofriady, S.Si 264 5,05% 259 4,96% 

19 Taresno Maulana 267 5,11% 263 5,04% 

20 nia maulana  259 4,96% 264 5,05% 

Sumber : kantor lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru 2017 

 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa peresentase absensi pada tahun 

2017 mengalami penurunan dibandingkan persentase absensi karyawan pada 

tahun 2016. Yang menunjukkan bahwa adanya suatu masalah dengan 

program pengembangan diri pada LAZ Swdaya Ummah. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “STRATEGI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA 

MENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA AMIL 

ZAKAT SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU” 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

diteliti, maka penulis membatasi permasalahan ini yakni pada strategi-strategi 

pengembangan SDM yang dilakukan oleh Swadaya Ummah kota Pekanbaru 

tahun 2016 dan tahun 2017 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan pada lembaga Amil Zaakat Swadaya 

Ummah kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Strategi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dalam upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan pada 

LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui strategi pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

upaya meningkatkan kinerja karyawan pada lembaga Amil Zakat 

Swadaya Ummah kota Pekanbaru 

b. Mengetahui pandangan Ekonomi Syariah tentang strategi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Meningkatkan 

Kinerja Karyawan. 
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2. Manfaat  Penelitian  

a. Untuk mengubah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih 

dalam tentang strategi pengembangan manajemen sumber daya 

manusia syariah dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi 

Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan 

Ekonomi Islam. 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yang 

berlokasi di kantor LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru Jl. Soekarno - 

Hatta No.70A, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Alasan 

penulis mengambil lokasi ini adalah karena di tempat ini berada pada 

lokasi yang strategis, dekat dengan Pusat Kota.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pimpinan atau manager 

atau karyawan LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru. Sedangkan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Strategi Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan pada 

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. 
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3. Populasi dan Sampel  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru yang berjumlah 20 

orang. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode Total sampling dan pengambilan sampel, yaitu terdiri dari 1 (satu) 

orang manajer dan 19 orang karyawan. Total sampling menurut Sugiyono, 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.
15

 

 

F. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer  

Data primer pada penelitian ini adalah data tentang strategi 

manajemen dalam melakukan program pengembangan diri dan pelatihan 

bagi karyawan,  bentuk pengembangan diri dan pelatihan bagi karyawan, 

serta data absensi karyawan selama tahun 2016 dan 2017 

2. Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah singkat 

berdirinya lembaga LAZ Swadaya Ummah kota Pekanbaru, visi dan misi, 

prinsip organisasi, program- program yang dilaksanakan ataupun yang 

akan dilaksanakan, serta struktur organisasi pada perusahaan gerai zakat 

Swadaya Ummah kota Pekanbaru. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

                                                             
15

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet., 5, h. 79. 
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data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang 

diharapkan.
16

 

a. Wawancara yaitu: cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang 

mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.
17

 Dalam penelitian ini 

penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak kantor 

Gerai Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti seseuai dengan tujuan penelitian dan 

informasi yang dibutuhkan. 

b. Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data 

yang ada dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik dokumenter untuk mengambil data internal Gerai 

Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru, seperti bukti laporan 

kegiatan pengikut sertaan dalam pelatihan dan pengembangan diri, 

sejarah, profil, dan struktur organisasi pada Gerai Zakat Swadaya 

Ummah Kota Pekanbaru. 

c. Observasi adalah mengumpulan data atau menjaring data dengan 

melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian secara 

sistematis dan seksama.
18

Dalam penelitian ini penulis melakukan 

                                                             
16

Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Raja Rosada Karya, 2014), 

h. 135. 
17

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004), h. 24. 
18

Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 135 . 
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pengamatan langsung terhadap kegiatan Pengembangan diri dan 

pelatihan. 

d. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data referensi baik 

berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan 

apa yang terjadi di lapangan. 
19

 

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang dilakukan yaitu teknik 

analisa data kualitatif, dengan tahapan : 

1. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek penelitian melalui 

wawancara dan juga mendapatkan data dalam bentuk copy dari dokumen-

dokumen yang digunakan sebagai bukti seluruh kegiatan pengembangan 

dan pelatihan diri dari kantor LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. 

Data yang didapat direkap dan data dalam bentuk dokumen dibaca 

berulang-ulang agar peneliti mengerti benar data/hasil yang didapat. 

2. Peneliti menganalisis hasil data dan bukti seluruh bentuk pengembangan 

diri dan peningkatan kinerja karyawannya setelah mengikuti dan sebelum 

mengikuti proses pengembangan dan pelatihan  sampaipelaporan hasil 

                                                             
19

HusainiUsman dan PurnomoSetiady Akbar, MetodologiPenelitianSosial,(Jakarta: PT. 

BumiAksara, 1995), h. 54 . 



17 
 

 

kinerja karyawan dalam bentuk tabel penilaian kinerja . sehingga peneliti 

dapat menangkap dinamika yang terjadi pada subjek penelitian. 

3. Hasil  yang telah didapat melalui analisis dari data yang didapat, kemudian 

ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan pada 

Bab III, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan 

teori dengan hasil yang dicapai.  

4. Kemudian peneliti akan melakukan interpretasi data secara keseluruhan 

dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi dengan permasalahan yang 

ada. Setelah dilakukan interpretasi maka diambil kesimpulan-kesimpulan 

atas penelitian yang dilakukan. 

 

H. Teknik Penulisan  Data 

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil keisimpulan 

secara khusus. 

2. Metode Deskriptif yaitu membandingkan antara praktik dan dan teori yang 

ada, kemudian ditarik kesimpulan. 
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I. Konsep Tabel Indikator Operasional  

Tabel I.2 

Konsep Indikator Operasional 

 
No Variabel Definisi Indikator 

1. Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (MSDM) 

Upaya 

berkesinambungan 

meningkatkan mutu 

sumber daya 

manusia dalam arti 

yang seluas-luasnya, 

melalui pendidikan, 

pelatihan, dan 

pembinaan. 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan
20

 

2.  Kinerja karyawan Merupakan tingkat 

pencapaian atau hasil 

kerja seseorang dari 

sasaran yang harus 

dicapai atau tugas 

yang harus 

dilaksanakan sesuai 

dengan tanggung 

jawab masing- 

masing dalam kurun 

waktu tertentu.  

1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Disiplin 
21

 

 

 

                                                             
20

Malayu Hasibuan,Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2002), h. 75. 
21

Ibid., h. 95-96. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM GERAI ZAKAT SWADAYA UMMAH KOTA 

PEKANBARU 

 

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota 

Pekanbaru 

Swadaya ummah berdiri pada taun 2002, dengan badan hukum 

yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Raharjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. 

Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Riau HM. Rusli Zainal,SE dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. 

Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi 

lembaga pertama yang dipercaya pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola 

dana zakat,infaq,sedekah maupun wakaf.
22

 

Program-program Swadaya Ummah terdiri dari program yang bersifat 

karitas (Charity) dan program yang bersifat pemberdayaan (Empowering) . 

program-program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera dan mandiri.  

Pada hakekatnya zakat, infaq/ sedekah maupun dana sosial lainnya 

yang diamanahkan melalui swadaya Ummah didayakan untuk menaikkan 

harkat hidup kaum Dhuafa. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, 

dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut 

menjadi institusi yang mandiri untuk kaum Dhuafa dan berujung menjadi Aset 

Sosial Masyarakat Indonesia. 

                                                             
22

Arsip kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. 
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B. Program- Program Swadaya Ummah  

1. Program Kesehatan  

Pada Tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam 

memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin 

kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapatkan antusias yang 

baik dari masyarakat, sambutan positif dari donatur dan Muzakki. Sampai 

pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim 

bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan 

masyarakat. Pada tahun 2006, program pelayanan kesehatan ini 

dikembangkan. Akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang 

dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun 

perawat. Fokusnya pada saat itu adalah pengobatan umum hingga berjalan 

pada tahun 2007. 
23

Pada tahun 2008 “Klinik Sehat Dhuafa” dikembangkan 

lagi dengan adanya layanan persalinan hingga akhirnya berdirilah satu unit 

Rumah Bersalin Insani yang bebas biaya dan balai pengobatan, dan 

ambulance gratis hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas 

dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani dan 

Balai Pengobatan bebas biaya telah melayani sebanyak 600 pasien hingga 

saat ini. Jika  Allah mengizinkan, klinik ini akan dikembangkan menjadi 

RSI.
24

 

 

 

                                                             
23

Arsip Kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru  
24

http://www.swadayaummah.or.id/index.php? (Diakses pada tanggal 15 November 2018 

Pukul 18 : 00) 

http://www.swadayaummah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=188:swadaya-expo-merangkai-jejak-15-tahun-pemberdayaan-zakat-swadaya-ummah&catid=3:headline-news


 

 

21 

2. Program Pendidikan (Beastudi Ummah) 

Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga 

kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini 

diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan 

pembinaan. Sebera penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah 

mencapai 11 kabupaten/kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang 

diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007.  LAZ 

Swadaya Ummah mengupayaka nmendirikan sebuah model sekolah Gratis 

bagi Dhuafa, dengan jenjang SMP. Didirikannya sekolah SMP IT Madani 

ini memang menjadi tekat bersama managemen SwadayaUmmah, 

meskipun dengan fasilitas apa adanya diawal pendirian. Maka dengan 

berbekal tekat dan keyakinan atas pertolongan Allah, serta terus belajar 

mencari referensi, maka didirikanlah sekolah pada tahun 2011, yang 

diberinama Sekolah MenengahPertama Islam Terpadu( SMP IT) Madani 

School.  

3. Program Peduli Ekonomi  

Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan 

ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di 

pedesaan.Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan 

menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa.Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru 

dan Kabupaten Kampar. Swadaya Ummah juga melakukan pemberdayaan 
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ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat kurang mampu.  

4. Program Peduli Bencana  

 Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat Korban 

Bencana/Korban Konflik bencana gizi buruk dan dalam dan luar negeri 

seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, 

Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan 

untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di 

Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan 

Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan 

Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta 

bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin putting beliung 

di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.
25

 

5. Program kampung berdaya  

Kampung berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga 

dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor riil 

diantaranya pertanian, perikanan, dan peternakan. Sehingga zakat, infak, 

sedekah yang diamanahkan  kepada swadaya ummah dapat meningkatkan 

taraf hidup masyarakat indonesia. 
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6. Program salam qurban  

Salam qurban adalah program tebar hewan qurban yang bertujuan 

menumbuhkan simpati dan kepedulian kita kepada masyarakat dan daerah 

miskin yang terisolir, minus, rawan pangan, dan daerah konflik 

kemanusiaan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2003 hingga 

sekarang.  

 

C. Jejaring Program  

1. Lembaga Rumah Sehat (LRS) 

Lembaga Amil zakat Swadaya Ummah mendirikan lembaga rumah 

sehat yang merupakan jejaring program penyaluran donasi masyarakat di 

bidang kesehatan bagi kaum Dhu-affa. melalui lembaga ini kegiatan ini 

bertujuan untuk meringankan beban dan membantu kaum dhuafa dalam 

berjalan dengan baik dan maksimal.  

Adapun kegiatan yang dilakukan dilembaga ini adalah :
26

 

a. Layanan pengobatan gratis  

b. Layananan kebidanan gratis  

c. Layanan khittan gratis  

d. Layanan peduli gizi balita  

e. Layanan ambulance gratis  

f. Layanan korban bencana 
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2. Layanan  Pengembangan Cendekia  

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mendirikan lembaga 

pengembangan cendekia yang merupakan jejaring program penyaluran 

donasi masyarakat dibidang pendidikan bagi kaum duafa. Melalui lembaga 

ini, kegiatan dan program pendidikan yang bertujuan untuk meringankan 

beban kaum dhuafa dan masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang 

dilakukan pada program ini : 

a. Layanan beasiswa berprestasi  

b. Santunan pendidikan  

c. SMART  Ekselensia Indonesia 

d. Sekolah taman guru  

e. SMP Gurindam (sekolah unggulan bebas biaya)   

f. PAUD center   

 

D. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru 

VISI 

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki Visi menjadi  Lembaga 

Amil Zakat yang  amanah dan profesional,  menyantuni dan memberdayakan 

Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.
27

 

MISI  

1. Mengelola dana masyarakat berupa zakat, Infaq/Sedekah, Wakaf, Hibah, 

dana kemanusiaan (emergency fund corporate),CSR , dan dana lainnya  

secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan 
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Arsip Kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. 
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pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu’afa. 

Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha 

meringankan beban hidup Kaum Dhu’afa. 

2. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru. 

3. Mewujudkan asset social masyarakat 

4. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli 

terhadap nasib kaum Dhu’afa  

Selain itu, LAZ Swadaya Ummah juga memiliki fungsi untuk menjalin 

Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan 

penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf serta memasyarakatkannya 

dan juga menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal 

bagi pedagang ekonomi yang lemah. 

 

E. Struktur Organisasi Swadaya Ummah 

Dewan Pembina :  Sujiat, MA 

 :  Dwi purwanto  

Direktur Eksekutif :  Nuryasin  

Manajer Keuangan dan Umum :  Nofriady, SE  

Staff keuangan dan Umum :  Fenny Vestia , SE 

 :  Ahmad Rivai Ritonga  

 :  Misna Lisa, S.Kom 

Manajer Fundraising :  Joni Safriadi,SE 

Staff  Fundraising :  Novi Erizon  

 :  Arip Nugroho 

 :  Fathromi Ramdlon, S.Pd 

Manajer Penididikan :  Eko Suprihantomo, M.Pd  
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Staff Pendidikaan :   Dewi Pandji S.Th.I 

 :  Mukhsin S,Pd 

 :  Reni Afrina, S.Ag 

Manajer Kesehatan : dr. Rizka Bekti Nurcahyani  

Staff Kesehatan :  dr. Lukman Hakim  

 :  dr. Sarinah  

 :  Rafikoh S.St 

 :  Sarminah A.Md., Keb 

Manajer Ekonomi  :  Nofriady, S.Si 

Staff Ekonomi  :  Taresno Maulana 

 :  Nia Saputri.
28
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Srategi Pengembangan Sumber Daya Manusia  

1. Pengertian Strategi  

Strategi berasal dari bahasa Yunani, Strategeia (Stratus= Militer 

dan ag= memimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang 

jendral. Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering 

diwarnai perang, dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu 

angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Strategi 

merupakan taktik, ilmu menggunakan sumber daya mania untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang. Atau juga bisa 

disebut rencana langkah- langkah yang  dilakukan secara sistematis dalam 

perang.
29

 

Strategi juga dapat diartikan sebagai program untuk menentukan 

dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya atau 

pola tanggapan dengan kata lain respon organisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu
30

 atau alat untuk memancarkan tujuan, visi, misi dari 

organisasi kedalam aktivitas operasional yang terorganisasi dan 

sistematis.
31
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Drs. Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Really 

Publisher,2006),  h. 505. 
30

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran,(Yogyakarta:ANDI, 2011) , h. 2 . 
31

Chris Rowley and Keith Jackson, Penerjemah : Elviyola Pawan, Manajemen Sumber 

Daya Manusia,(Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 393. 
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2. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatakan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan. 
32

 

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu 

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan 

berbagai visi untuk kepentingan manusai dan dalam pelaksanaanya misi 

tersebut dikelola oleh manusia.
33

 Sumber daya manusia merupakan aset 

dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi 

organisasi. Sumber daya merupakan potensi yang terkandung dalam diri 

manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang 

adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta 

seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan 

kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
34

 

Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya 

yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sumber Daya Manusia 

merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang 

ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada 

di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemashlahatan umat 

manusia. 
35

Hal ini sangat jelas ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an surat Al- 

Jatsiyah ayat 13 : 
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Melayu Hasibuan, Op. Cit.,  h. 69. 
33

Ike Kusdyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset,2008)h. 5. 
34

Dewi Irawati, Pengembangan Sumber Daya Manusia  berbasis Kompetensi Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kinerja Organisasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) h. 2. 
35

Dicki Hartanto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 

2016), h. 5. 
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Artinya :“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.”
36

 

 

Sebagai SDM syariah, landasan yang paling mendasar adalah iman 

kepada Allah, yang sadar bahwa setiap kegiatan dan tindakannya dalam 

bekerja selalu diawasi oleh Allah dan tujuan utamanya hanya untuk Allah. 

Ketika iman menjadi landasan bagi seseorang dalam bekerja dan 

berorganisasi, maka keimanan menghadirkan beberapa hal. Diantaranya 

adalah :
37 

a. Cenderung memilih yang halal bukan yang haram 

b. Cenderung menjauhi syubhat 

c. Cenderung pada nilai-nilai kebaikan  

d. Menghormati anak buah dan pimpinan  

e. Beretos kerja tinggi dan memperhatikan nilai- nilai kebaikan  

f. Memperhatikan etika dan norma dalam mengelola organiasasi/ 

perusahaan 

Selain iman, SDM syariah juga hendaknya memiliki akhlak dan 

moral islami seperti karakter Nabi Muhammad. Beliau memiliki karakter 

amanah, fathanah, tabligt dan shiddiq. Amanah adalah sikap bisa 

dipercaya dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Departemen RI, Op. Cit., h. 500. 
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Riawan Amir, Menggagas Manajemen Syariah : Teori Dan Praktek The Calestial 

Management (Jakarta: Salemba Empat, 2010),  h. 114 . 
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Fathanah adalah sikap profesional dalam melakukan berbagai pekerjaan. 

Tablight adalah sikap transparan dan bertanggung jawab terhadap setiap 

hal yang merupakan amanah yang diberikan kepadanya. Shiddiq atau jujur 

yang ebrarti setiap SDM syariah harus terpercaya sehingga bisa diandalkan 

dalam melakukan pekerjaanya.
38

 

Menurut Saydam, pengembangan sumber daya manusia merupakan 

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan agar pengetahuan 

(Knowladge), kemampuan (abality), dan keterampilan (skill) mereka 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.
39

 Sedangkan 

menurut mangkunegara, pengembangan merupakan suatu proses jangka 

panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi 

dimana pegawai manajerial mempelajari konsep dan teori guna mencapai 

tujuan yang umum.menurut Robert dan Jackson, pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan 

untuk menghadapi penugasan yaitu melalui: Pendidikan, Pelatihan, dan 

pengembangan karier.
40

 

Pengembangan adalah pembelajaran yang melampaui pekerjaan 

saaat ini dan memiliki fokus jangka panjang. 
41

 menurut Hasibuan  

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 
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Abu Fahmi, HRD Syariah: Teori, (Bandung: alvabeta, 2015), h.184 . 
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Saydam Gouzali, Bulit In Training: Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme 
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karyawan sesuai denga kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui 

pendidikan dan pelatihan.
42

 Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat 

dipahami sebagai penyiapan individu untuk pegawai untuk memikul 

tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam organisasi. 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pembelajaran 

jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis adan 

terorganisasi.
43

 

Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan 

kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan 

pekerjaan yang lebih baik pengembangan sumber daya manusia berpijak 

pada fakta bahwa individu pegawai/ karyawan membutuhkan pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuan yang berkembang agar ia mempu bekerja 

dengan baik. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diwujudkan 

melalui pengembangan karir, pendidikan, maupun pelatihan. Melalui 

pengembangan Sumber Daya Manusia yang tepat, maka ketergantungan 

organiasi terhadap rekrutmen sumber daya manusia akan berkurang. 

Sikula menyatakan bahwa Pengembangan Sumber Daya mengacu 

pada kepentingan staf dan personil yang ada didalam  organisasi. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan proses pembelajaran 

jangka panjang dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, 

dimana manajer mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis, yang 

kemudian diimplementasikan dalam pengembangan Sumber Daya 
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Melayu Hasibuan, Op. Cit., h. 8. 
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Wayne Mondey, Op. Cit., h. 69. 
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Manusia. Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan aktifitas 

memelihara dan meningkatkan kompeteni Sumber Daya Manusia guna 

mencapai efektivitas organisasi.
44

 

Flippo menyatakan bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu proses dari pendidikan dan pelatihan: 

a. Pendidikan  

Menurut Hasibuan yang dikutip dari Edwin B. Flippo 

Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan 

umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.
45

 

Menurut Ruky pendidikan atau belajar (learning) adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pihak karyawan dalam upaya menguasai, keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang 

realtif bersifat permanen dalam perilaku kerja mereka. Sedangkan 

pendidikan menurut undang-undang nomor 2 tahun 1989 adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, 

atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.
46

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha untuk membina kepribadian dan 

mengembangkan sumber daya manusia melalui bimbingan, pengajaran 

atau latihan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman 
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Andrew F Sikula, Sitstem Manajemen Kinerja, Edisi Terjemahan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007), h. 12. 
45

Melayu Hasibuan, Op. Cit., h. 160. 
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Ahmad S, Ruky, Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Real Pendekatan Praktis untuk 
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(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 160. 



 

 

33 

atas lingkungan kita secara menyeluruh. Terdapat dua level utama 

yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidika, yaitu manajer 

organisasi dan tenaga operasional. 

1) Manajer Organisasi (manajerial) 

Pendidikan bagi manajer organisasi ditunjukkan dengan 

berfokus pada peningkatan kemampuan pengetahuan serta 

kemampuan manajer organisasi untuk terampil dalam mengambil 

keputusan. 

2) Staf pegawai/ karyawan (operasional)  

Pendidikan bagi staf karyawan operasional dapat dilakukan 

melalui pelatihan kkerja dan apprenticeship, dimana pendidikan 

tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, 

mengurangi biaya- biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, 

meningkatkan moral, serta mempromosikan stabilitas dan 

fleksibilitas organisasi. 

b. Pelatihan  

Menurut Robert dan Jackson Pelatihan adalah suatu proses 

dimana orang- orang mencapai tujuan organisasi melalui tahap 

penilaian, implementasi dan evaluasi.
47

 Pelatihan menurut Bernadin & 

Ruseel yang dikutip oleh Gomes adalah usaha untuk memperbaiki 

kinerja karyawan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan 
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Robert, Mathis. L dan Jackson, John H, Management Resosuse, (Jakarta: PT. Gramedia 
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pekerjaannya.
48

 Sedangkan pelatihan menurut Mondy adalah aktivitas 

oyang diracang untuk pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini.
49

 dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan merupakan suatu proses yang ada didalam sebuah 

perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawannya. 

c. Pengembangan karier 

Pengembangan karier adalah pembelajaran yang melampaui 

pekerjaan saat ini dan memiliki fokus jangka panjang. Menurut 

Mangkunegara pengembangan karier adalah aktivitas kepegawaian 

yang membantu pegawai- pegawai merencanakan karier masa depan 

mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan 

yang mengembangkan diri secara maksimum.
50

 Dapat disimpulkan 

bahwa tujuan akhir dari pengembangan karier ini adalah adanya 

peningkatan status dari karyawan. 

Pada dasarnya, kita tak menemukan secara pasti tentang pola 

pelatihan dan pembinaan karyawan dizaman Rasulullah saw secara 

formal. Namun, kendatipun demikian bukan berarti sejarah Islam tidak 

memiliki tradisi pembinaan dan pelatihan kepada umat pendukungnya. 

Pola pembinaan dan pelatihan Raasulullah SAW diwujudkan dalam 

empat jenis metode, diantaranya : 
51
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1) Metode tilawah, konsep tilawah memiliki makna membaca. 

Metode ini diarahkan untuk embaca ayat-ayat Allah SWT. 

Implikasi praktisnya dapat kita kemukakan bahwa membudayakan 

membaca Al-Qur’an adalah salah satu bentuk pembinaan 

psikologis kepada pekerja Muslim. 

2) Metode taklim, taklim dalam pemahaman kita adalah proses 

transfer dan transformasi dari pihak pertama kepada pihak kedua. 

Implikasi praktis teologisnya degan memberikan pola pendidikan 

dengan cara membacakan dan mengajarkan kepada karyawan 

tentang etos kerja menurut kitab suci Al-Qur’an. Sedangkan dimesi 

operasional perusahaan, taklim dapat dimaknai perlunya sosialisasi 

nilai-nilai, teori, kiat- kiat, periodik, sehingga setiap karyawan 

dapat bisa disegarkan kembali tentang pemahaman, visi dan misi, 

juga tugas dan kewajibannya dilingkungan kerja. 

3) Metode tazkiyyah, konsep ini kita maknai sebagai satu kemampuan 

memisahkan atau membersihkan. Implikasinya adalah memberikan 

pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dengan tujuan untuk 

melakukan eliminasi pekerjaan yang baik dan buruk. Pola 

tazkiyyah ini, untuk proses pendidikan dan pelatihan serta 

pembinaan dikembangkan dengan menggunakan hasil atau data 

evaluasi. Pemimpin perusahaan secara cerdas harus memberikan 

penjelasan yang kritis kepada karyawannya tentang peta hasil kerja 
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mereka untuk melakukan kategorisasi jenis dan sifat perilaku yang 

harus diperbaiki. 

4) Metode hikmah, konsep hikmah biasa digunakan untuk melakukan 

pengetahuan filosofis. Pendekatan hikmah yang kita kemukakan 

adalah sebuah pendekatan yang memiliki karakter terhadap sebuah 

kemampuan dalam menarik pelajaran tersembunyi dari sebuah 

kejadian. 

3. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia organisasi memiliki 

tujuan, baik secara eksternal maupun internal. Tujuan pengembangan 

SDM secara internal disajikan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan produktivitas kerja 

Produktivitas kerja pegawai dalam organisasi terkait dengan 

kualitas maupun kuantitas kerja yang dihasilkannya. Peningkatan 

produktivitas kerja pegawai dapat dilakukan melalui pengembangan 

SDM. 

Pengembangan SDM dalam organisasi akan meningkatkan 

kemampuan manajerial, kemampuan berpikir, maupun kemampuan 

teknis pegawai.
52

 

1) Kemampuan manajerial  

Kemampuan untuk mengatur atau memanajemen suatu 

prosedur pekerjaan sehingga dapat berjalan dengan sesuai rencana. 
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2) Kemampuan berpikir 

Merupakan kemampuan pegawai untuk dapat menggunakan 

pikirannya dalam pekerjaan sehingga individu pegawai bukanlah 

sebuah benda yang dapat diperintah apa saja, namun merupakan 

pegawai yang memiliki akal dan pikiran untuk dikembangkan. 

3) Kemampuan teknis 

Kemampuan pegawai sangat penting untuk meningkatkan 

daya saing organisasi ditengah persaingan dengan organisasi. 

b. Melakukan efisiensi 

Efisiensi sangat penting untuk meningkatkan daya saing 

organisasi lain. Efisiensi dapat berupa tenaga, waktu, biaya dan bahan 

baku, serta berkurangnya kerusakan dari mesin-mesin. 
53

 

c. Meningkatkan efektivitas 

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu 

merancang program pengembangan organisasi dan berhasil 

melaksanakan proggram-program tersebut melebihi harapan yang ada 

didalamnya. 

d. Pencegahan perusakan 

Banyak pegawai yang tidak mampu memfungsikan atau 

memanfaatkan peralatan dan perlengkapan kantor dengan semestinya 

sehingga menyebabkan resiko kerusakan peralatan dan perlengkapan 

kantor menjadi lebih tinggi. 
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e. Mengurangi kecelakaan kerja  

Jika pegawai yang bekerja tidak mengalami kecelakaan, maka 

sudah dapat dipastikan bahwa pegawai tersebut sudah terampil dan 

profesional dalam melaksanakan tugasnya.
54

 

f. Peningkatan pelayanan internal 

Peningkatan pelayanan internal daimana setiap karyawan 

menyadari dan memahami pentingnya keterlibatan untuk 

mensukseskan seluruh pekerjaanyang ada di organisasi bukan hanya 

pekerjaan yang ada di unit kerja, akan menggerakkan roda organiasasi 

mencapai visi organisasi dengan lebih optimal. 

g. Moral pegawai 

Dengan adanya pengembangan pegawai, maka moral pegawai 

diharapkan akan lebih baik, dimana keahlian dan keterampilan serta 

kemampuan yang dimiliki pegawai sesuai dengan pekerjaanya, 

sehingga pegawai bekerja bersemangat dan antusias dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan.
55

 

h. Karir  

Jabatan dalam organisasi menuntut adanya dukungan 

pendiidkan dan pengalaman pelatihan yang saling menunjang. Melalui 

pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi pegawai diharapkan akan 

memberikan kesempatan karir yang lebih luas, bahkan pegawai diberi 

kesempatan untuk duduk di level strategis 
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i. Kepemimpinan 

Pengembangan perlu dilakukan kepada pimpinan mengingat 

jabatan pimpinan memegang peranan yang sangat vital. Dengan 

adanya pengembangan, diharapkan seorang pimpinan dapat melakukan 

tugasnya secara baik, sehingga keberhasilan atau kegagalan yang 

diperoleh organisasi bergantung pada bagaimana pemimpin dalam 

mengatur, menjaga, dan menjalankan setiap rencana yang telah 

ditetapkan dengan adanya komunikasi yang baik antara bawahan dan 

atasan.
56

meningkatkan ko 

j. Kompensasi  

Pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan 

kompetensi dan keterampilan sumber daya manusiasehingga pekerjaan 

yang diembannya akan lebih efektif dan efisien serta pegawai mampu 

mengemban pekerjaan dengan lebih banyak. Dengan demikia akan 

meningkatkan kompetensi yang diterima oleh pegawai dari organisasi. 

Dimana pegawai yang mempunyai kompetensi yang tinggi mampu 

mengemban tugas lebih efektif, efisien, serta dalam, beban kerja yang 

tinggi akan memperoleh penghasilan tambahan berupa insentif yang 

besarnya ditetukan atas kinerja pegawai. Selain tujuan pengembangan 

SDM secara internal, pengambangan pun memiliki tujuan eksternal : 

a. Tuntutan pelanggan  

Keterbukaan data dan informasi menyebabkan pegawai 

semakin tinggi pegetahuannya sehingga ketika mereka 
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menggunakan produk akan cenderung lebih kritis dibandingkan 

dengan sebelumnya. Untuk itu, organisasi harus mampu 

menyiapkan pekerjanya dengan profesional akan mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan puas.
57

 

b. Globalisasi  

Globalisasi mendorong setiap organisasi untuk mampu 

menjadi perusahaan multinasional atau perusahaan berkala global 

untuk meraih keberhasilan di tingkat global. Hal tersebut 

mendorong setiap organisasi untuk mempersiapkan pegawainya 

yang mampu mengemban tugas ditingkat global. 

c. Persaingan bisnis  

Persaingan bisnis antar organisasi semakin meningkat. 

Untuk itu dibutuhkan pengembangan SDM  yang tepat, yang 

mampu menghasilkan SDM yang berkompetensi yang dapat 

bersaing dengan SDM organisasi. 

4. Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Prinsip pengembangan manusia pada dasarnya adalah peningkatan 

kulitas, maupu kemampuan kerja pegawai untuk megemban tugasnya 

dimana yang akan datang. Upaya tersebut akan berhasil jika sudah di 

program terlebih dahulu. Agar kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia dapat dilaksanakan secara efektif, maka pimpinan organisasi 

perlu memberikan harapan sekaligus rangsangan kepada pegawai, agar 
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mampu terlibat dengan baik dalam pengembangan SDM  yang 

dilaksansakan di orgaisasi. 

Rangsangan biasanya dilakukan antara lain kenaikan gaji, jabatan, 

dan berbagai program lain. Program pengembangan menurut sasaran, 

kebijaksanaan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu 

pelaksanaan. Tujuan akhir dari proses pengembangan adalah penigkatan 

efevektifitas dan efisiensi pegawai itu sendiri sehingga program 

pengembangan SDM yang dilaksanakan akan lebih optimal.
58

 Prinsip lain 

dari pengembangan SDM adalah : 

a. Motivasi 

Tingginya motivasi yang dimiliki oleh pegawai mendorong 

pegawai untuk semakin cepat dan sugguh dalam mempelajari perilaku, 

pengetauan, keterampilan, maupun beradaptasi dengan organisasi. 

Motivas tersebut timbul dorongan diri sendiri maupun dorongan dari 

luar. Motivasi eksternal muncul dari adanya program kesejahteraan 

pegawai, gaji, akan meningkat, dan berbagai insentif lainnya.
59

 

b. Laporan kemajuan 

Hasil pengembangan SDM dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pegawai 

saat sebelum dan sesudah memperoleh program pengembangan. 

Perbandingan dapat besifat positif maupun negatif. Artinya, 
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pengembangan dapat meningkatkan produktivitas, efektifitas, dana 

efisiensi kerja ataupun sebaliknya.
60

 

c. Latihan  

Diperlukan program pengembangan yang diatur secara cermat 

dan tepat sehingga program yang diberikan mampu dipraktekkan 

dalam pekerjaan. 

d. Perbedaan individu  

Perbedaan tingkat kecerdasan dan bakat pegawai, maka dari itu 

pengembangan SDM paling efektif ialah menyesuaikan kemampuan 

individu dengan program pengembangan yang diberikan. 

5. Jenis- jenis Pengembangan SDM 

Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran 

kebijaksanaan prosedur,, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu 

pelaksanaanya. Program pengembangan harus berprisnsip pada 

peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada 

jabatannya. Program pengembangan suatu organisasi hendaknya 

diinformasikan secara terbuka kepada seluruh karyawan atau anggota agar 

mereka mempersiapkan diri.
61

Bentuk pengembangan dikelompokkan atas: 

a. Pengembangan secara informal : yaitu karyawan atas keinginan dan 

usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan 

mempelajari buku- buku literatur yang ada hubungannya dengan 

jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa 
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karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara 

meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi 

perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin besar, disamping 

efisiensi dan produktifitasnya juga semakin baik. 

b. Pengembangan secara formal yaitu karyawan yang ditugaskan 

perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan latihan, baik yang 

dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga- 

lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal 

dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini atau pun masa 

datang, yang sifatnya non karier atau peningkatan karier seseorang.  

Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara 

cermat dan didasarkan pada metode- metode ilmiah serta berpedoman 

kepada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk 

masa depan. Pengembangan harus bertujuan untuk menigkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan agar 

produktivitas kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.
62

 

6. Metode pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pendidikan (education) 

Hasil pendidikan dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah 

laku, pedidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah tingkah 

laku pegawai. Tujuan pendidikan adalah deskripsi pengetahuan, sikap, 

tindakan, penampilan, yang diharapkan memiliki sasaran pendidikan 

pada periode tertentu. Lembaga pendidikan terutama formal, pada 
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dasarnya memberikan output berupa perubahan sikap, dan perilaku 

yang disertai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan analisis 

yang lebih mendalam. Itulah sebabnya perubahan sikap dan perilaku 

sebagai output pendidikan perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam 

tujuan pendidikan. Metode pendidikan  menurut hasibuan yaitu : 
63

 

1) Metode pelatihan (training) 

Adalah metode latihan dalam elas yang juga dapat 

digunakan sebagai metode pendidikan seperti rapat, studi kasus, 

ceramah, role playing. 

2) Under Study 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan 

praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk 

menggantikan jabatan atasannya.
64

 

3) Job rotation and plannedProgression 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan drngan 

praktek langsug dengan cara memindahkan peserta dari satu 

jabatan ke jabatan lainnya secara periodeik untuk menambah 

keahlian dan kecakapan pada setiap jabatan. Sedangkan planned 

progressionsama dengan job rotation perbedaannya, terletak pada 

setiap pemindahan tidak diikuti dengan kenaikan pangkat dan gaji, 

tetapi tugas serta tanggung jawab semakin besar. 
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4) Coaching and counselling 

Couching adalah suatu metode pendidikan dengan cara 

atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada 

bawahannya. Sedangkan counseling adalah suatu cara pendidikan 

dengan melakukan diskusi antara pekerja dengan manajer 

mengenai hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginan, ketakutan 

dan aspirasinya. 
65

 

5) Junior Board of Executiveor Multiple Management 

Merupakan suatu komite penasehat tetap yang terdiri dari 

calon manajer yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah 

perusahaan untuk kemudian direkomendasikan pad manajer lini. 

Komite penasehat ini hanya berperan sebagai staff.
66

 

b. Metode Pelatihan(training) 

Hal yang berkaitan dengan pelatihan adalah menyangkut waktu 

pelaksanaan, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan, latar belakang 

pegawai, dan berbagai hal lainnya. Pelatihan pada dasarnya dipandang 

sebagai penerapak kecakapandan keterampilan pekerjaan, oleh karenya 

terfokus pada mempelajari bagaimana melaksanakan tugasnya khusus 

dalam waktu tertentu. Metode pengembangan terdiri atas :  

 

 

                                                             
65

Malayu Hasibuan, Op. Cit., h. 82. 
66

Malayu Hasibuan,Op.Cit., h. 83. 



 

 

46 

1) Metode latihan (training) 

Metode latihan yang dapat dilaksanakan menurut hasibuan : 

a) On the job  

Para peserta langsung bekerja ditempat untuk belajar 

dan meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang 

pengawas. 

b) Vestibule  

Metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau 

bengkel yang biasanya diselenggarakan dalam suatu 

perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada 

karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan 

tersebut. 

c) Demonstration and Example 

Demonstration and Example adalah metode latihan 

yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan 

bagaimana cara- cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui 

contoh yang di demonstrasikan. 

d) Simulation  

Simulasi merupakan suatu teknik untuk mencontoh 

semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan 

yang akan dijumpainya. 

e) Apprenticheship 

Adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian 

pertukangan. 
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f) Classroom methode 

(1) Lecture adalah metode kuliah yang diberikan kepada 

peserta yang banyak di dalam kelas. Pelatih mengajarkan 

teori yang diperlukan. Sedangkan peserta latihan mencatat 

dan mengaplikasikannya. 

(2) Conference pelatih memberikan suatu makalah dan peserta 

pengembangan ikut serta berpartisipasi dalam memeahkan 

masalah makalah tersebut. Peserta di tuntut untuk 

mengemukakan ide dan sarannya untuk didiskusikan 

didepan kelas. 

(3) Programmed instruction  adalah bentuk training, sehingga 

peserta dapat belajar sendirikarena langka pengerjaannya 

sudah di program dengan komputer, buku, atau mesin 

pengajar. 

(4) Metode studi kasus maksudnya, pelatih memberikan suatu 

kasus kepada peserta pengembangan yang tidak disertai 

dengan data yang lengkap atau sengaja disembunyikan. 

Tujuannya agar peserta terbiasa mencari data/ informasi 

dari pihak eksternal dala memutuskan suatu kasus.  

(5) Role Playing adalah metode yang beberapa orang ditunjuk 

untuk memainkan suatu peran dalam sebuah organisasi 

tiruan, atau semacam sandiwara 
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(6) Metodeseminar Metode seminar bertujuan mengembangkan 

keahlian dan kecakapan peserta untuk menilai dan 

memberikan saran-saran yang konstruktif mengenai 

pendapat orang lain. Peserta dilatih agar mempersepsi, 

mengevaluasi dan memberiakn saran ataupun menolak 

pendapat dan usul orang lain. 

7. Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam 

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam 

pengolahan seluruh yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh 

ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh 

Allah SWT untuk kemashalahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah 

ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al- Jatsiyah ayat 13 :
67

 

                      

          

Artinya :“ Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 

apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai Rahmat) dari pada-

Nya. Sesunggunya pada yang demikian itu benar- benar 

terdapat tanda- tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir” (Q.S Al-Jatsiyat: 13). 

 

Oleh karena itu, sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan 

benar karena merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung 

jawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu 

sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi 

manfaat sumber daya manusia untuk menuntut ilmu seluas- luasnya tanpa 
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batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah SWT. Islam 

mendorong umatnya untuk memilih calon karyawan berdasarkan 

kepatuhan, kelayakan, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan 

kemampuan teknis yang dimiliki. Islam mendorong untuk melaksanakan 

pelatihan terhadap para karyawan dengan tujuan mengembangkan 

kompetensi dan kemampuan teknis karyawan dalam menunaikan tanggung 

jawab pekerjaanya. Rasulullah memberikan pelatihan terhadap orang yang 

diangkat untuk mengurus persoalan kaum muslimin, dan membekalinya 

dengan nasihat-nasihat dan beberapa petunjuk. Khalifah Umar bin Khatab 

juga senantiasa menggelar pertemuan tahunan bagi para gubernur dan 

pegawai yang tersebar di berbagai wilayah kekuasaany islam. Pertemuan 

ini dijadikan sebagai media pembelajaran dan pelatihan guna 

meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas mereka.
68

 

 

B. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja  

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam 

berbagai bentuk aktivitas. Kemampuanbertindak itu dapat diperoleh 

manusia baik secara alami (sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia 

mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya 

diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu 
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ini disebut ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi dikenal 

sebagai performance (kinerja).
69

 

Menurut Harsuko (2011) kinerja adalah unsur pencatatan hasil 

kerja SDM dari waktu kewaktu sehingga diketahui sejauh mana hasil kerja 

SDM dan perbaikan apa yang harus dilakukan agar dimasa mendatang 

lebih baik. Untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, organisasi di 

susun dalam unit- unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, 

sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas. 

Istilah kerja berasal dari kata performance atau unjuk kerja. 

Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja 

atau hasil unjuk kerja. August W. Smith menyatakan bahwa : 

“performance is output derives from processes human otherwise”. Kinerja 

merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Maier 

menyatakan bahwa“ penilaian kinerja atau prestasi sebagai suatu 

kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan”.
70

 

Faktor- faktor yang dapat berpengaruh terhadap prestasi karyawan 

atau pegawai seperti : motivasi, kecakapan, persepsi peranan, atau 

sebagainya.
71

Dengan adanya karyawan yang telah mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan, akan lebih mampu menerima tugas-tugas yang 

diberikan oleh perusahaan dengan baik dan tentunya akan mengurangi 
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resiko kecelakaan kerja yang berakibat meugikan karyawan dan 

perusahaan. Karyawan dengan keterampilan yang dapat dipertanggung 

jawabkan akan mampu menyelesaikan segala hal, dengan 

memperhitungkan apa yang dia hasilkan dan dikerjakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
72

 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil 

kerja dengan standart yang ditetapkan Desler (2000). Hampir setiap 

perusahaan melakukan tindakan informal maupun formal dalam menilai 

kinerja karyawan. Hal ini bertujuan agar setiap perusahaan mengetahui 

hasil kerja yang didapatkan oleh setiap karyawan apakah sudah sesuai 

dengan target kerja yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan penilaian 

kinerja untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan 

masa lalu terdapat standar kinerjanya. Penilaian kinerja ini akan melihat 

karyawan mana yang masih bekerja dibawah standar yang ditetapkan, 

sehingga kinerja karyawan tersebut dapat ditingkatkan demi kelangsungan 

perusahaan. 

2. Tolak Ukur Kinerja Pegawai  

Menurut Hasibuan, tolak ukur kinerja karyawan (birokrasi) ada 5 

(lima) :
73

 

a. Kesetiaan, yaitu pengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya, dan organisasi yang dicerminkan oelh kesediaan karyawan 
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menjaga dan membela organisasi dalam maupun luar dr ancaman 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

b. Prestasi kerja, yaitu penilain hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaanya. 

c. Kejujuran, dalam melaksanakan tugasnya,memenuhi perjanjian baik 

bagi dirinya maupun terhadap orang lain seperti kepada bawahan. 

d. Kedisiplinan, disiplin karyawan dalam memenuhi perjanjian baik bagi 

dirinya maupun terhadap orang lain seperti kepada bawahannya. 

e. Tanggung jawab, yaitu kesediaan karyawan dalam mempetanggung 

jawabkan kebijaksanaan, pekerjaan, dan hasil kerja. Sarana dan 

prasarana yang digunakan, serta prilaku kerjanya.
74

 

3. Pengukuran Penialaian Kinerja Karyawan 

Dessler (1997) mengatakan ada 6 kategori yang digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individual, sebagai berikut : 

a. Kualitas adalah tingkat dimana hasil aktivits yang dilakukan mendekati 

sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari 

penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari 

suatu aktivitas. 

b. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

sejumlah unit dan jumlah siklus aktivitas yang diselenggarakan. 

c. Ketepatan waktu adalah tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada 

waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
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d. Efektivitas adalah tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau 

mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian adalah tingkat seorang karyawan dapat melakukan fungsi 

kerjanya tanpa bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut 

campurnya pengawas guna menghindari hasil yang merugikan. 

f. Komitmen kerja adalah dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.
75

 

4. Unsur dalam Kinerja Karyawan  

Ada beberapa unsur yang dapat dilihat dari sejauh mana seorang 

karyawan. Menurut Cokro Aminoto, seorang karyawan dapat 

dikelompokkan ke dalam tingkat kinerja tertentu dengan melihat aspek 

tertentu, antara lain : 
76

 

a. Tingkat efektifitas. Tingkat efektivitas ini dapat dilihat dari sejauh 

mana seorang karyawan dapat memanfaatkan sumber daya untuk 

melaksanakan tugsnya yang telah direncanakan, serta cakupan sasaran 

yang bisa dilayani. 

b. Tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi ini untuk mengukur seberapa 

tingkat pengangguran sumber- sumber daya secara minnimal dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 
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c. Unsur keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Unsur ini 

mengandung 2 aspek, baik dari aspek keamanan bagi karyawan 

maupun keamanan bagi pihak yang dilayani. Dalam hal ini,penilaian 

aspek kemanan, kenyamanan merujuk pada keberadaan dan kepatuhan 

pada standart pelayanan prosedur kerja.  

Adanya satandart pelayanan maupun prosedur kerja yang yang 

dijadikan pedoman kerja akan dapat menjamin seorang karyawan 

bekerja secara sistematis, terkontrol dan bebas dari rasa was- was akan 

komplain. 

d. Kepuasan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, harus 

memperhatikan validitas pengukuran, sehingga harus memperhatikan 

metode dan instrumen yang tepat. 

5. Aspek- Aspek Kinerja 

Menurut Mitchell mengemukakan bahwa kinerja itu meliputi 

beberapa aspek antara lain :
77

 

a. Kualitas kerja. Kinerja dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan 

sesorang , kulitas yang baik menunjukkan orang tersebut mempunyai 

kinerja yang baik pula. Begitu sebaliknya. 

b. Ketepatan. Seorang karyawan yang  bisa bekerja dengan tepat sesuai 

dengan petunjuk yang seharusnya disukung dengan kecepatan 

seseorang dalam bekerja akan menandakan bahwa orang tersebut 

mampu bekerja dengan tepat dan mempunyai tingkat kinerja yang 

tinggi. 
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c. Kapabilitas. Tingkat kinerja yang baik juga ditandai dengan 

kapabilitasnya. Seorang yang mempunyai kinerja baik akan mampu 

menyelesaikan semua permasalahan yang muncul dalam pekerjaannya 

dengan baik dan menyukai sebuah tantangan serta tidak gampang 

menyerah. 

d. Komunikasi. Seorang yang kinerja baik, mereka mampu 

berkomunikasi dengan baik, supel dengan siapa saja, baik dengan 

atasan ataupun bawahan dan teman sejawat. 

   

C. Lembaga Pengelola Zakat 

1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat  

Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memilki dimensi sosial 

kemanusiaan, penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau 

melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

dikelola pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola 

swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi 

pengelola zakat yaitu: 

a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. 

b. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami 

mustahik ketika berhubungan dengan muzaki. 

c. Mengefesiensi dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat. 

d. Alasan caesoropopapisme yang menyatakan ketidak perpisahan antara 

agama dan negara karena zakat termasuk urusan zakat. Selain itu, 
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untuk menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut prinsip 

sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat. 

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-

Undang No 38. Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-

Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di 

Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah 

serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. 

Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga 

pengelola zakat harus bersifat sebagai berikut: 

a. Independen. Dengan dikelola secara independen artinya lembaga ini 

tidak mempunyai ketegantungan kepada orang-orang tetentu atau 

lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. 

b. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, lembaga ini milik 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, 

lembaga tidak boleh menguntungan golongan tetentu. Jika tidak, 

tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan 

lain. 

c. Tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan 

politik praktis. Hal ini tidak perlu dilakukan agar donatur dari partai 

yang berbeda-beda yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk 

kepentingan politik praktis suatu partai. 

d. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat 

universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapapun dapat menjadi kaya 
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atau miskin. Karena itu, penyaluran dananya, lembaga tidak boleh 

mendasarkan atas suatu golongan, tetapi harus memilki parameter 

yang jelas. 
78

 

2. Struktur Lembaga Pengelola Zakat 

Struktur organisasi pengelola zakat, terutama yang berbentuk 

lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu 

pada UU Yayayan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga 

pengelola zakat mengacu padaYayasan dan juga harus berbadan hukum 

yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualisme dalam pandangan atas 

kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memilki unsur-

unsur yang ada dibawah ini:
79

 

a. Dewan Pembina 

Dewan pembina bertugas untuk: 

1) Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau 

manajemen lembaga pengelola zakat. 

2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas 

syari’ah. 

3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus. 

4) Meminta pertanggungjawaban pengurus. 

5) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi. 

6) Menetapkan berbagai program organisasi, dan 
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7) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang 

diajukan pengurus. 

b. Dewan Pengawas Syari’ah 

1) Melaksanakan fungsi pengawasan dan kegiatan yang dilakukan 

oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap 

ketentuan syari’ah. 

2) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak 

manajemen bila terjadi penyimpanan terhadap ketentuan syari’ah. 

3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan 

pembina. 

c. Dewan Pengurus/Manajemen Lembaga Pengelola Zakat 

Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen 

adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari 

lembaga pengelola zakat dan juga merealisir berbagai rencana yang 

sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun berbagai bagian yang 

ada dalam dewan pengurus terdiri dari: 

1) Ketua dan direktur, tugas utama yang dilaksanakan memastikan 

pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan lembaga 

pengelola zakat. 

2) Bagian penyaluran ZIS, membuat program kerja distribusi ZIS dan 

juga melaksanakn pendistribusian ZIS tersebut. 

3) Bagian keuangan, bertugas membuat laporan keuangan dari 

lembaga pengelola zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset 
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yang dimilki oleh lembaga pengelola zakat. Dalam bagian 

keuangan juga terdapat bagian akuntansi, bandahara, dan juga 

internal audit. 

4) Koordinator program, menyusun dan juga melaksanakan berbagai 

program yang dilakukan lembaga pengelola zakat, serta menyusun 

laporan kinerja lembaga pengelola zakat. 

5) Bagian pembinaan mustahik melakukan pendataan mustahik yang 

ada dan lalu mencatat dalam dana mustahik yang dimiliki oleh 

lembaga pengelola zakat. Selain itu, juga melakukan pembinaan 

terhadap mustahik, dan melakukan pemantauan atas berbagai 

program distribusi ZIS kepada para mustahik. 

6) Bagian pengumpulan dana ZIS, bertugas untuk melakukan 

pengumpulan dana ZIS di wilayah yang menjadi tanggung 

jawabserta menyetorkan berbagai dana ZIS tersbut kepada pihak 

bendahara ZIS.
80
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkansebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Lembaga Amil 

Zakat Swadaya Ummah kota Pekanbaru sudah sesuai standart yang telah 

ditetapkan oleh pihak manajerial perusahaan dengan menggunakan 

beberapa strategi yakni berupa orientasi, pendidikan dan pelatihan yang 

bersifat internal maupun eksternal, motivasi, serta kesejahteraan karyawan, 

yang semua bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan 

karyawan.  

2. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah mengenai strategi pengembangan 

SDM dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan pada Lembaga Amil 

Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan syariah 

Islam, begitu juga dengan praktek kerja yang dilakukan didalamnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Swadaya Ummah  

Ada yang menjadi catatan penting bagi Swadaya Ummah kota 

Pekanbaru, yaitu pemberian sanksi yang lebih tegas kepada karyawan 
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yang sering lalai dalam disiplin waktu serta penambahan pada karyawan 

demi meningkatkan produktivitas Swadaya Ummah, hal ini dilakukan agar 

karyawan dalam ‘pelaksanaan  dan penyelesaian tugas kewajibannya tidak 

overload. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain 

dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat 

memperkaya hasanah kajian manajemen pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Hal apa saja yang harus diketahui oleh karyawan baru ? 

2. Jam berapakah kantor LAZ Swadaya Ummah ini mulai beroperasi ?  

3. Ketika ada karyawan yang mengalami keterambatan, adakah sanksi yang diberikan 

lembaga kepada karyawan yang bersangkutan?  

4. Adakah bentuk program pengembangan diri pada LAZ Swdaya Ummah ?  

5. Apakah bentuk program pengembangan diri tersebut ?  

6. Setelah karyawan mengikuti program- program pengembangan diri tersebut, adakah 

hasil yang dirasakan oleh kantor sendiri ?  

7. Pada saat karyawan yang ditugaskan oleh lembaga mengikuti pelatihan diluar kantor, 

adakah karyawan lain yang dapat menggantikan pekerjaannya ? 

8. Apresiasi apa yang diberikan lembaga kepada karyawan yang mampu mengerjakan 

tugasnya dengan tepat waktu pada waktu yantg ditentukan? 

9. Baik buruknya kinerja karyawan, tentu harus ada evaluasi kerja dengan cara 

memberikan penilaian. Kapankah evaluasi kerja itu dapat dirasakan oleh karyawan ? 

10. Adakah pemberian Reeward kepada karyawan yang mampu menjaga eksistensi 

lembaga ?  



 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT 

SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Angket ini sebagai bahan dalam menunjang penelitian  

2. Berikan tanda (X) atau silang disetiap nomor dengan memilih jawaban a, b, atau c 

yang sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama karyawan : 

Jabatan  : 

Jenis kelamin  :  

 

1. Apakah sebelum bekerja, karyawan baru diberikan pengenalan terhadap seluruh 

perangkat kantor beserta isinya ? 

a. Iya 

b. Tidak 

2. Apakah sebelum menjadi karyawan bapak/ ibu diberikan pengarahan tentang 

pengelolaan zakat ? 

a. Iya  

b. Tidak 

3. Apakah pelatihan yang bapak/ Ibu terima mampu membuat karyawan lebih produktif 

? 

a. Iya  

b. Tidak 

4. Apakah dengan adanya program pendidikan mampu mebuat karyawan lebih disiplin 

waktu dan tidak melanggar kode etik ?  

a. Iya  

b. Tidak  

 



 

 

5. Apakah menurut bapak/ Ibu tugas yang diberikan perusahaan melampaui batas 

kemampuan karyawan ? 

a. Iya  

b. Tidak  

6. Apakah bapak/ ibu karyawan pernah keluar kantor bukan karna urusan kantor ? 

a. Iya  

b. Tidak  

7. Apakah dengan adanya pemberian reeward bapak/ ibu lebih semangat untuk bekerja ? 

a. Iya  

b. Tidak  

8. Apakah perushaan mengadakan penialain atas kualitas kerja dan evaluasi kerja ?  

a. Iya 

b. Tidak 

9. Apakah menurut bapak/ ibu dengan adanya  jaminan kesehatan yang diebrikan 

perushaan membuat para karyawan lebih tenang dalam bekerja ? 

a. Iya  

b. Tidak  

10. Apakah perusahaan mengadakan promosi jabatan untuk karyawan yang berhasil 

mencapai target perusahaan ? 

a. Iya 

b. Tidak  

11. Apakah menurut bapak/ ibu gaji yang diberikan sesuai dengan proporsi kerja yang 

diberikan perusahaan ? 

a. Iya  

b. Tidak  
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Swadaya Ummah Pekanbaru                   dengan bapak Arif divisi Fundraising 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

karyawan Swadaya Ummah tengah melakukan bagian dari program 

pengembangan diri yakni membaca Al-Qur’an  

Para relawan Swadaya Ummah yang dinamakan SIV (Swadaya Indonesian 

Volunter) tengah melakukan kegiatan Outbound yang merupakan salah satu 

kegiatan pengembangan diri yang dilakukan Swadaya Ummah  

 



 

 

 

Foto penyerahan surat telah selesai meneliti dikantor Swadaya Ummah 

  

Bapak Nuryasin( Direktur) melakukan     bapak Nuryasin menghadiri rapat  

Upgrading terhadap Kayawan.           koordinasi Nasional Forum Zakat di Jakarta. 
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