BAB III
TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Standar Kinerja
Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai
patokan.1Secara etimologi kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau
sebagai standar baku. Standar juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang
digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif
(Oxford Dictionary).2Standar dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses
kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan
penilaian. Kinerja menurut bahasa artinya sesuatu yang dicapai atau prestasi
yang diperhatikan atau bisa juga kemampuan kerja. Kinerja menurut istilah
merupakan prestasi kerja (performance). Kinerja dalam buku Hadari Nawawi
dapat diartikan sebagai apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang
karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya.3
Dalam rancangan standar operasional prosedur atau SOP, standar kinerja
menjadi salah satu bagian elemennya. Menurut Ekotama, SOP merupakan sistem
yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Istilah
SOP lebih banyak dikenal dan diimplementasi di banyak organisasi. Kajian SOP
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lebih luas dibandingkan dengan standar kinerja. Hampir semua bisnis yang
dijalankan secara modern memiliki SOP. Bahkan juga memberikan SOP tersebut
kepada konsumen yang membeli produk tertentu supaya tidak salah dalam
mengolah produk.
Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi
yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif.4Standar
kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan yang dilakukan karyawan untuk
menyelesaikan pekerjaannya sesuai tujuan perusahaan. Standar kinerja diperlukan
untuk membimbing perilaku karyawan agar dapat melaksanakan standar yang
telah dibuat. Tujuan yang sudah ditetapkan pemimpin disampaikan dengan bukti
tertulis kepada karyawan disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan.
Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan
manajemen kinerja. Penetapan dan implementasi standar kinerja harus melibatkan
semua personel yang akan tergabung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan
perusahaan. Standar kinerja menjelaskan tentang cara dilaksanakan pekerjaan
yang menjadi harapan pemimpin dan perusahaan terhadap karyawannya. Standar
kinerja menjadikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisiensi.
Penilaian terhadap kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur oleh perusahaan.
Beragam defenisi dari para ahli mengenai standar kinerja, diantaranya
menyatakan standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi
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ketika pekerjaan dilakukan secara efektif.5 Hal ini memberikan gambaran bahwa
ketika karyawan berproses menyelesaikan pekerjaannya, ada pedoman tentang
langkah atau cara urutan dalam melakukan kerja agar tepat sasaran. Tujuannya
agar pekerjaan efektif dan efesiensi sesuai visi misi yang sudah ditetapkan dan
ingin dicapai perusahaan. Standar kinerja memberikan penjelasan kepada
karyawan mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila berada didalam
kondisi tertentu yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya. Dengan standar
kinerja karyawan dan pemimpin dapat mengetahui kapan suatu tujuan perusahaan
tercapai.
Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang dijadikan tolak ukur atau
pembanding untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan
atau pekerja dalam melakukan pekerjaannya.6Defenisi ini memberikan
penjelasan bahwa standar kinerja merupakan landasan memberikan penilaian
terhadap karyawan. Hal ini akan membantu karyawan mendapatkan penilaian
objektif dari pemimpin dan konsumen yang menggunakan produk atau jasa
perusahaan.
Standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan
menggambarkan elemen kriteria apa yang harus dilakukan. Karyawan dapat
memperoleh pedoman kegiatan yang harus dilakukan dari standar kinerja yang
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dibuat perusahaan. Bagaimana memulai dan mengakhiri proses kerja sehingga
diperoleh hasil yang efektif dan efesiensesuai dengan tujuan perusahaan.
Achmad S. Ruky memberikan istilah yang berbeda pada standar kinerja
yaitu standar hasil kerja. Standar hasil kerja biasanya diterapkan dalam bentuk
sebuah sasaran atau target yang harus dicapai untuk suatu periode tertentu.7
Kedua faktor penentu standar kinerja yakni sasaran dan target bukan merupakan
ukuran yang ideal tetapi merupakan standar dan tolak ukur yang realistis.
Realistis maksudnya sesuai dengan keadaan sehingga dapat dicapai oleh
karyawan sesuai tujuan perusahaan. Meskipun penetapan standar kinerja harus
dilakukan secara realistis tetapi juga masih penuh tantangan. Hal ini bertujuan
agar terjadi pembelajaran positif bagi karyawan.
Dari beberapa defenisi di atas yang dimaksud standar kinerja dalam
penelitian ini adalah tentang pernyataan tertulis yang menjelaskan deskripsi tugas
dan target waktu, serta indikator keberhasilan kerja karyawan yang ditetapkan
perusahaan kepada karyawannya untuk mempermudah proses kerja dan acuan
dalam

melakukan

penilaian.

Standar

kinerja

yang

sudah

ditetapkan

disosialisasikan kepada karyawan agar tidak terjadi perbedaan maksud dan tujuan
antara karyawan dan perusahaan.
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B. Pengertian Usaha
Dalam kamus bahasa

Indonesia usaha adalah kegiatan dengan

mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau
mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.8 Sedangkan
didalam Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha
adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang
perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan
memperoleh keuntungan atau laba.9Secara etimologi usaha yaitu kegiatan dengan
mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud.
Dalam hal ini Yusuf Qardawi mengemukakan, usaha yaitu mengfungsikan
potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat
gerakan anggota tubuh maupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan
secara perseorangan ataupun kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang
lain. Jadi dilihat dari defenisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha
dengan usaha apapun dalam kontek usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan
dalam kehidupan ini.10
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C. Dasar Hukum Tentang Standar Kinerja dan Usaha
QS. At-Taubah ayat 105:

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya
kepadamu apa yang kamu kerjakan.” 11
QS. Al-Isra ayat 36:

Artinya :“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya, sesungguhnyam pendengaran,penglihatanmu, dan mata
hatimu sesungguhnya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. 12

QS. An-Nisa ayat 29:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
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berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu sendirisesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 13
QS. An- Naba’ ayat 11:

Artinya :“Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan
kehidupan (bekerja).” 14

Kemudian, berdasarkan hadist Rasulullah SAW berikut :

:َﺎل
َ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ ﻗ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ا
َ ﷲ
ِ ُﻮل ا
ِ ﷲ َﻋﻨْﻪ َﻋ ْﻦ َرﺳ
ِ َام َرﺿِﻲ ا
ِ َﻋ ِﻦ اﻟْ ِﻤ ْﻘﺪ
ﷲ
ِ َﱯ ا
َﻞ ﻳَ ِﺪ ِﻩ َواِ ﱠن ﻧِ ﱠ
ِ ﻂ َﺧْﻴـﺮًا ِﻣ ْﻦ اَ ْن ﻳَﺎْ ُﻛ ّﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋﻤ
ﻣَﺎ اَ َﻛ ﱠﻞ أَ َﺣ ُﺪ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻗَ ﱡ
(َﻞ ﻳَ ِﺪ ِﻩ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
ِ دَا ُؤَد َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠﺴﻼَم ﻛَﺎ َن ﻳَﺎْ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋﻤ
Artinya : Dari al-Miqdam Radhiallahu ánhu, bahwa Rasulullah
shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) yang
memakan makanan yang lebih baik dari usaha tangannya (sendiri), dan sungguh
Nabi Daud álaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”.15

D. Bentuk-bentuk Kinerja dan Usaha
1. Bentuk-bentuk Kinerja
Adapun bentuk-bentuk kinerja karyawan yang dapat dianggap sebagai
hasil yang mencakup yaitu:
a. Efektifitas dan efisiensi
13
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14

112.

35

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh
mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat
yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai
sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak
efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh
maka kegiatan tersebut efesien.16
b. Otoritas (wewenang)
Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu
organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada
anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan
kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan
dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.
c. Disiplin
Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi,
disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam
menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 17
d. Inisiatif
Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam
membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan
tujuan organisasi.18
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Suyadi Prawirosentono,Kebijakan Kinerja Karyawan, ( Yogyakarta: BPFE, 1999), h.27.
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2. Bentuk-bentuk Usaha
Adapun bentuk-bentuk usaha dalam bidang ekonomi yaitu:
a. Bidang Pertanian
Kegiatan

pertanian

dilakukan

di

persawahan.

Tanaman

yang

diusahakan antara lain padi, palawijaya, dan tanaman holtikultura.
Kegiatan

pertanian

juga

menyangkut

sector

perkebunan.Kegiatan

perkebunan dilakukan di lahan yang luas. Tanaman perkebunan antara lain
teh, tembakau, karet, kelapa sawit, kopi, dan cengkeh.19
b. Bidang Peternakan
Peternakan merupakan usaha budi daya hewan. Kegiatan peternakan
menghasilkan berbagai barang konsumsi. Peternakan yang menghasilkan
berbagai barang konsumsi.Peternakan yang menghasilkan daging misalnya
sapi, kerbau dan ayam. Peternakan yang menghasilkan telur misalnya
peternakan ayam. Ada yang juga menghasilkan susu seperti peternakan
sapi perah.
c. Bidang Industri
Berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, bidang industri dibedakan
menjadi dua, yaitu bidang industry barang dan industry jasa.

18
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1. Industri Barang
Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industry ini
menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil,
sepeda motor, pupuk dan obat-obatan.
2. Industri Jasa
Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara
memberikan pelayanan jasa. Contohnya jasa transportasi seperti
angkutan bus, kereta api, penerbangan dan pelayaran. Perusahaan jasa
ada juga yang membantu proses produksi. Contohnya jasa bank dan
perdagangan. Pelayanan jasa ada yang langsung ditujukan kepada para
konsumen. Contohnya asuransi kesehatan, penjahit, salon kecantikan
dan tukang cukur.20
d. Bidang Perdagangan
Usaha

perdagangan

merupakan

kegiatan

mengumpulkan

dan

menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Contohnya
pasar, pertokoan, supermarket, serta ekspor dan impor.21
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e. Bidang Ekstratif
Bidang ekstratif merupakan usaha untuk memperoleh benda-benda
yang tersedia di alam. Contohnya pertambangan, penangkapan ikan,
penerbangan kayu, dan pembuatan garam.

E. Tujuan Dibentuknya Standar Kinerja
Secara umum tujuannya adalah untuk menciptakan budaya para individu
(karyawan) dan kelompok (unit-untit kerja) untuk memikul tanggungjawab bagi
usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. 22 Dan
secara khusus tujuannya dapat diajabarkan sebagai berikut:
a. Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan
b. Mendorong perubahan yang lebih berorientasi kinerja
c. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan
d. Mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan
kepuasan kerja, dan memanfaatkan potensi pribadi bagi organisasi
(perusahaan).
e. Membangun hubungan yang terbuka dan konstruksif antara karyawan dan
manajer dalam proses dialog yang berkesinambungan berkenaan dengan
pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi.
f. Membangun kesepakatan sasaran dalam bentuk target dan standar kinerja
untuk meningkatkan pencapaian sasaran.

22

Ma’ruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h.260.
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g. Memfokuskan perhatian kepada kompetensi yang diperlukan sehingga dapat
meningkatkan kinerja.
h. Menghargai

dan

mempertahankan

karyawan

yang

berprestasi

dan

berkualitas.23

F. Pentingnya Standar Kinerja
Dalam melalukan evaluasi kinerja diperlukan standar yang disebut standar
kinerja (performance standard). Standar kinerja adalah sesuatu yang esensial,
karena evaluasi kinerja itu dilakukan dengan jalan membandingkan kinerja
ternilai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain evaluasi kinerja
tak mungkin dilakukan tanpa ada standar kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan
tanpa standar kinerja sebagai acuan, maka hasilnya tidak mempunyai nilai.
Standar kinerja itu sangatlah penting dan harus ada karena standar kinerja
merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi, dan
merupakan pembanding atau “tujuan”atau “target” tergantung pada pendekatan
yang diambil.24
Standar kinerja yang baik itu harus realistis, dapat diukur, mudah
dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun bagi
karyawan. Standar kinerja harus ditetapkan lebih dahulu sebelum memulai
pekerjaan. Standar kinerja yang didefenisikan dengan jelas memastikan setiap
23
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Pressindo, 2014), h.114.
24
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orang yang terlibat dalam pekerjaan organisasi mengetahui tingkat pencapaian
kinerja yang diharapkan. Standar kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
Pertama, sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan
ketidakberhasilan kinerja ternilai.25
Kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai
standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi
karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam system kompensasi.
Ketiga, memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik
kuantitas maupun kualitas.
Keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan
proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan.

G. Kriteria Kinerja
Kriteria atau karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
3. Memiliki tujuan yang realistis.
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi
tujuannya.

25

Ibid, h. 115
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5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan
kerja yang dilakukannya.
6. Mencari

kesempatan

untuk

merealisasikan

rencana

yang

telah

diprogramkan.26

H. Kinerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam
Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja
adalah sebagian ibadah.27 Bekerja dan berusaha merupakan fitrah manusia untuk
mewujudkan kehidupan yang baik, dan makmur dimuka bumi ini. Karena budaya
Islami bertumpu pada akhlakul karimah, umat islam akan menjadikan akhlak
sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah
kehidupannya dijalan yang lurus. Semangat dirinya adalah minallah fi sabilillah
(dari Allah, dijalan Allah dan untuk Allah).28
Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati kinerja akan tampak
dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandasi pada suatu keyakinan yang
sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan ibadah, suatu panggilan dan
perintah Allah yang akan memuliakan dirinya, memanusiakan dirinya sebagai
bagian dari manusia pilihan (khairu ummah) diantaranya:

26

Anwar Prabu Mangkunegara,Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung:Remaja
Rosdakarya, 2002),h.68.
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Daud Rasyid, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta: Usamah Press, 2003), Cet Ke-1, h.26.
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1. Menghargai Waktu
Salah satu hakikat dari kinerja adalah cara seseorang yang menghayati,
memahami dan merasakan betapa berharganya waktu. Dia sadar bahwa waktu
adalah netral dan terus merayap dari detik ke detik dan diapun sadar bahwa
sedetik yang lalu tak akan pernah kembali kepadanya. Baginya waktu adalah
aset Ilahiah yang sangat berharga, adalah ladang subur yang membutuhkan
ilmu dan amal untuk diolah serta dipetik hasilnya pada waktu yang lain.
Pokoknya tidak seperseribu detikpun dia lewatkan waktu tanpa makna
karena mereka sadar betul bahwa waktu adalah aset yang paling berharga.
Waktu adalah kekuatan, bagi mereka yang mengabaikan waktu berarti
menjadi budak kelemahan.
Sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Ashr

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh
dan nasehat menasehati supaya mentaati kesabaran.” 29
2. Ikhlas
Salah satu moral yang dimiliki sesorang yang berbudaya kerja Islami
adalah nilai keikhlasan. Ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih
sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Orang yang ikhlas memandang tugasnya
29
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sebagai pengabdian, sebuah keterpanggilan untuk menunaikan tugas-tugas
sebagai salah satu bentuk amanah yang seharusnya demikian mereka lakukan,
dan mereka yang bekerja secara ikhlas akan mengerjakan tugasnya secara
profesional tanpa motivasi lain kecuali bahwa pekerjaan itu merupakan
amanat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya.30
Dengan demikian ikhlas merupakan energi batin yang akan
membentengi diri dari segala bentuk kotor.
Itulah sebabnya Allah berfirman QS.Al-Mudasir ayat 5

Artinya:“Dan tinggalkan segala bentuk kotor”

31

َﻓَﭑھْ ﺟُ رْ َوٱﻟرﱡ ﺟْ ز

3. Jujur
Sebagaimana keikhlasan, kejujuran pun tidak datang dari luar, tetapi
bisikan kalbuyang terus menerus membisikkan nilai moral luhur yang
didorong gelora cinta yang meng-Ilahi. Kejujuran bukan sebuah keterpaksaan,
melainkan sebuah panggilan dari dalam. Perilaku jujur adalah perilaku yang
diikuti oleh sikap tanggungjawab atas apa yang diperbuatnya tersebut atau
integritas.
Seseorang tidak cukup hanya memiliki keikhlasan dan kejujuran,
tetapi dibutuhkan pula nilai pendorong lainnya, yaitu integritas. Akibatnya,
mereka siap menanggung resiko dan seluruh akibatnya dia hadapi dengan
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gagah berani, kebanggaan dan penuh suka cita dan tidak pernah terfikir untuk
melempar tanggung jawabnya kepada orang lain.
4. Komitmen
Yang dimaksud dengan komitmen adalah keyakinan (akad) yang
sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan
kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya
(I’tikad). Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki komitmen
tinggi kepada perusahaan merupakan orang yang paling rendah tingkat
stressnya dan dilaporkan bahwa mereka yang berkomitmen itu merupakan
orang yang paling merasa kepuasan terhadap pekerjaannya.32
5. Istiqamah
Pribadi muslim yang professional dan berakhlak memiliki sikap
konsisten yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat, pantang menyerah dan
mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walaupun harus
berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya.
Mereka yang istiqamah mampu untuk mengendalikan diri dan
mengelola emosinya secara efektif.33Tetap teguh pada komitmen, positif dan
tak rapuh kendati berhadapan dengan situasi yang menekan. Seseorang yang
istiqamah tidak mudah berbelok arah betapun godaan untuk mengubah tujuan
begitu memikatnya, dia tetap pada niat yang semula.
32
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6. Disiplin
Disiplin erat kaitannya dengan konsisten, yaitu kemampuan untuk
mengendalikan diri dengan tenang dan taat walaupun dalam situasi yang
sangat menekan. Pribadi yang disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola
pekerjaan serta penuh tanggungjawab memenuhi kewajibannya. Mata hati dan
profesinya terarah pada hasil yang akan diraih sehingga mampu menyesuaikan
diri dalam situasi yang menantang. Merekapun mempunyai daya adaptabilitas
atau keluwesan untuk menerima inovasi atau gagasan baru.
Disiplin adalah masalah kebiasaan, setiap tindakan yang berulang pada
waktu dan tempat yang sama. Kebiasaan positif yang dipupuk dan terus
ditingkatkan dari waktu kewaktu. Disiplin yang sejati tidak dibentuk dalam
waktu satu dua tahun, tetapi merupakan bentuk kebiasaan sejak kecil,
kemudian perilaku tersebut dipertahankan pada waktu remaja dan dihayati
maknanya diwaktu dewasa dan dipetik hasilnya. 34
7. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan
Ciri lain pribadi muslim yang memiliki budaya kerja adalah
keberaniannya menerima konsekuensinya dan keputusannya. Bagi mereka,
hidup adalah pilihan dan setiap pilihan merupakan tanggunggjawab
pribadinya. Mereka tidak mungkin menyalahkan pihak manapun karena pada
akhirnya
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oleh

dirinya
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tanggungjawabnya mendorong perilakunya yang bergerak dinamis, seakanakan didalam dadanya ada nyala api yang merupakan sebuah motivasi yang
kuat untuk mencapai tujuan dan menjaga apa yang telah menjadi keputusan
atau pilihan.35
8. Percaya Diri
Pribadi muslim yang percaya diri tampil bagaikan lampu yang
benderang, memancarkan raut wajah yang cerah dan berkarisma. Orang yang
berada disekitarnya merasa tercerahkan, optimis, tentram, dan mutmai’nah.
Percaya diri melahirkan kekuatan, keberanian, dan tegas dalam bersikap.
Berani mengambil keputusan yang sulit walaupun harus membawa
konsekuensi berbagai tantangan atau penolakan.
9. Bertanggung Jawab
Tanggung

jawab

senapas

dengan

kata

amanah,

untuk

menumbuhkembangkan para karyawan yang amanah dibutuhkan paradigma,
sikap mental serta cara fikir yang benar didalam kalbu para karyawan, sikap
tersebut sering juga disebut taqwa. Taqwa merupakan bentuk rasa tanggung
jawab yang dilaksanakan denhggan penuh rasa cinta dengan menunjukkan
amal prestatif dibawah semangat pengharapan ridha Allah, sehingga sadarlah
kita bahwa dengan bertakwa, berarti ada semacam keinginan dalam hati yang

35
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mendorong pembuktian atau menunaikan amanah sebagai rasa tanggung
jawab yang mendalam atas kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah.36

I.

Indikator Kinerja Karyawan dalam Meningkatkan Usaha
Indikator kinerja karyawan dalam meningkatkan usaha, yaitu:
1. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan
kemampuan karyawan.
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu
yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga,
uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil
dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat
menjalankan fungsi kerjanya
6. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai
komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap
perusahaan.37
36
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J.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
a. Faktor Kemampuan
Anwar Prabu mengatakan bahwa faktor kemampuan karyawan terdiri
atas kemampuan potensial (IQ) dengan kemampuan reality (knowledge +
skill).Jika dalam karya Anwar Prabu menyatakan tentang IQ saja kemampuan
potensial karyawan, dalam hal ini kemampuan potensial perlu diartikan
sebagai sebuah totalitas potensi eksistensi insani. Dengan kata lain,
kecerdasan insani bukan IQ semata tetapi juga EQ, SQ dan kecerdasan insani
lainnya.38
b. Faktor Motivasi
Motivasi dalam pandangan kita diukur oleh tingkat harapan sebuah
cita.Orang yang memiliki nilai harapan yang tinggi maka dia berusaha sekuat
tenaga untuk meningkatkan prestasi yang dimilikinya. Sedikit berbeda
pandangan McClelland, penulis berpandangan bahwa seorang karyawan
Islami yang memiliki harapan untuk menaudalani akhlak Allah, terdorong
untuk meningkatkan prestasinya bukan hanya dalam bidang virus mental
untuk meningkatkan prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan, tetapi juga sejumlah
prestasi nama baik Allah (asmaul husna) yang lainnya.
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K. Penetapan Standar Kinerja
Penetapanstandar kinerja salah satu bagian penting dari proses perencanaan
kinerja. Sebelum melakukan penetapan standar kinerja langkah awal yang harus
dilakukan yaitu melakukan penyusunan yang sistematis terhadap standar kinerja
oleh para pemimpin dan personel perusahaan. Berikut ini disajikan bagan proses
penyusunan standar kinerja yang dapat dilakukan oleh pemimpin dan karyawan
diorganisasi
Job Description

Hasil Analisis pekerjaan

jaan
Analisis Pekerjaan

Untuk menyusun dimensi
dan indikator pekerjaan

Alat, biaya, dan resiko untuk
melaksanakan pekerjaan

Survei mengenai keluaran
pelaksanaan pekerjaanpekerjaan yang sama

Hasil digunakan untuk menyusun standar
kinerja dan indikator pekerjaan.

Gambar 2.Proses Penyusunan Standar Kinerja39
Penyusunan standar kinerja dimulai dengan analisis pekerjaan yang
merupakan rumusan indikator-indikator kerja karyawan dan menghasilkan job
description. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar
kinerja adalah alat, biaya, dan resiko dalam melaksanakan dimensi pekerjaan.
Tujuannya agar standar kinerja yang disusun bukan untuk menguntungkan satu
pihak saja tetapi semua elemen pelaksana merasakan dimudahkan pekerjaannya
dengan penyusunan standar kinerja.
39
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Sedangkan menurut Hadari Nawawi standar kinerja yang baik, ditetapkan
berdasarkan kesepakatan bersama.40 Tujuannya agar tercipta komitmen secara
langsung dari karyawan yang akan menjadi pelaksana upaya bersama sama
mencapai tujuan perusahaan. Karyawan merasa keberadaannya diakui ketika
standar kinerja ditetapkan melalui komunikasi pemimpin dan karyawan. Dalam
menetapkan standar kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya
adalah:
a. Kriteria sebgai tolak ukur pelaksanaan pekerjaan yang sukses atau gagal,
efektif atau tidak efektif sesuai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan.
Menentukan tolak ukur kinerja dapat dilakukan dengan mengkaji
ulang visi, misi dan tujuan perusahaan yang merupakan harapan kepada
pelaksana atau karyawan. Tentu saja dalam menentukan tolak ukur harus
mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan yang dimiliki karyawan. Setiap
karyawan memiliki pengetahuan, pengalaman, karakter dan kekuatan yang
berbeda sehingga pemimpin perlu menentukan besarnya tolak ukur sesuai
dengan keadaan rata-rata pada karyawannya. Hal ini perlu menjadi pedoman
agar karyawan yang duduk pada posisi atau jabatan yang sama memiliki
kesamaan pula pada tolak ukurnya. Sehingga dapat disimpulkan dalam
penentuan tolak ukur kinerja yang perlu diperhatikan pemimpin ada dua
faktor, yaitu tujuan perusahaan dan karyawannya.
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b. Dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan atau jabatan masingmasing.
Deskripsi jabatan adalah pernyataan tertulis yang meliputi tugas,
wewenang, tanggung jawab dan hubungan-hubungan (baik keatas maupun
kebawah).41Deskripsi pekerjaan merupakan garis besar data informasi yang
dihimpun dari analisa tugas, disajikan dalam bentuk terorganisir yang dapat
mengindentifikasi dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi
pekerjaan merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel
memiliki fungsi yang sama. Selain itu, mengidentifikasi individual dan
persyaratan kualifikasi untuk karyawan serta harus diperhatikan bahwa
karyawan memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung
jawab yang didefenisikan tersebut.
c. Terus menerus diselaraskan dengan perkembangan atau dinamika pekerjaan
jabatan masing-masing secara aktual.
Kegiatan perusahaan secara dinamis akan mengalami perubahan.
Faktornya bisa berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Untuk
mengantisipasi kemunduran perusahaan maka standar kinerja yang ditetapkan
perlu secara berskala diselaraskan dengan perubahan yang terjadi. Namun
penyelarasan tidak boleh dilakukan hanya karena menimbang satu hal yakni
ketika karyawan tidak mampu mencapai standar tersebut. Disinilah perlu peran
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pemimpin dan rekan kerja untuk saling berinteraksi, memberikan pengarahan,
dukungan dan motivasi.42
Dari penjelasan diatas dapat diketahui penyusunan standar kinerja dimulai
dari menentukan tolak ukur yang akan menjadi kriteria penilaian pekerjaan.
Perumusan standar kinerja berdasarkan deskripsi jabatan yang ada, jika karyawan
berada pada posisi yang sama maka standar kinerja sama pula. Tersusunnya
standar kinerja senantiasa diselaraskan dengan perubahan dinamika pekerjaan.
Proses penyusunan standar kinerja yang peneliti temukan ada dua teori.
Pertama, adalah teori Wirawan yang menjelaskan bahwa penyusunan standar
kinerja dimulai dengan analisis pekerjaan yang merupakan rumusan indikatorindikator kerja karyawan dan menghasilkan job description. 43 Faktor lain yang
perlu dipertimbangkan dalam penyusunan standar kinerja adalah alat, biaya, dan
resiko dalam melaksanakan dimensi pekerjaan. Sedangkan lainnya, teori Hadari
Nawawi yang menjelaskan proses penyusunan standar kinerja berlandaskan pada
tolak ukur, deskripsi jabatan dan keberadaan standar kinerja senantiasa
diselaraskan. Dari dua teori ini peneliti menggunakan teori dari Wirawan karena
lebih lengkap dan lebih sistematis.
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