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ABSTRAK 

 

Putri Septya Leony Salim (2020): Tingkat Efektivitas Remunerasi  Terhadap 

Kinerja Anggota Kepolisian Polsek 

Bangkinang Barat Ditinjau Dari Ekonomi 

Syariah 

Remunerasi merupakan salah satu cara dominan bagi organisasi dalam 

mempertahankan para pegawainya. Dengan Remunerasi yang baik, pegawai akan 

merasa puas dan nyaman sehingga mereka akan bekerja dengan produktif yang 

pada akhirnya akan membantu organisasi mencapai tujuannya dan mampu 

memberikan efektivitas kinerja bagi para pekerja/anggota yang bekerja di bawah 

instansi tersebut khususnya anggota Kepolisian. Permasalahan dalam peneitian ini 

adalah apakah dengan kebijakan pemberian Remunerasi mampu untuk 

menngkatkan Kinerja Anggota Kepolisian khususnya di Polsek Bangkinang 

Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  Mengetahui Tingkat 

Efektivitas Remunirasi terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek Bangkinang 

Barat dan Mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Tingkat Efektivitas 

Remunirasi terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek Bangkinang Barat. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang Anggota Kepolisian 

Polsek Bangkinang barat dengan menggunakan teknik Total Sampling dimana 

peneliti mengambil keseluruhan populasi tersebut menjadi sampel penelitian. 

Pengumpulan data dengan melakukan Observasi, Kuesioner (Angket), 

Wawancara dan Dokumentasi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah 

Deskriptif Kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kinerja Polsek 

Bangkinang Barat mendapat presentasi sebesar 91,16% yang berarti Tingkat 

Efektifitas Pemberian Remunerasi pada  Polsek Bangkinang Barat yaitu “Efektif” 

Hasil kuesioner pada variabel X menyatakan bahwa Pemberian insentif membuat 

saya lebih antusias untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu dengan 

presentasi 71,875% dan pada variabel Y menyatakan bahwa Perintah atasan 

merupakan tugas yang harus dikerjakan dengan persentasi 71,875%. Adapun  

tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Tingkat Efektivitas Remunerasi  Terhadap 

Kinerja Anggota Kepolisian Polsek Bangkinang Barat adalah mengedapankan 

kaidah-kaidah dalam islam seperti keadilan,tanggung jawab sesauidengan 

remunerasi yang diberikan, saling bekerja sama untuk kesejahteraan 

bersama,tidak boleh ada unsur tipu daya, dan tidak boleh bertentangan dengan 

tujuan-tujuan kebijakandan ketakwaan, pada Polsek Bangkinang Barat ini sudah 

sesuai dengan prinsip islam  karena upah/Remunerasi yang diterima sudah sesuai 

dengan beban dan tanggung jawab yang dipikul. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Remunerasi, Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

 

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai, dan karyawan). Unsur 

manusia yang dilihat dari potensinya disebut sumber daya, berbeda dengan 

sumber daya material. Manusia sebagai sumber daya yang bersifat 

potensial/abstrak tidak dapat diukur dari jumlahnya. Potensi ini merupakan proses 

dan hasil interaksi substansi fisik dan psikis berupa : kemampuan mencipta, 

kemampuan berfikir yang menghasilkan gagasan, kreativitas, inisiatif, 

kemampuan memecahkan masalah, memprediksi, wawasan ke masa depan, 

keterampilan, dan keahlian.
1
 

Salah satu filosofi yang terkandung di dalam konsep SDM, yaitu bahwa 

karyawan atau aparat dalam hal ini kepolisian  dipandang sebagai sebuah investasi 

bagi institusi, di mana jika karyawan,pegawai atau aparat tersebut dikelola dengan 

perencanaan yang baik dan lebih profesional, maka akan memberikan imbalan 

bagi institusi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar, dan kemungkinan 

pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien.
2
 

                                                             
1
 Hadari  Nawawi, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang 

Kompetitif, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), h. 20. 

2
 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusi,  ( Yogyakarta : STIE YPKN, 1995), 

h. 19 



2 

 

 

Menurut Sadjijono, istilah ”polisi” dan ”kepolisian” mengandung 

pengertian yang berbeda. Istilah ’polisi’ adalah sebagai organ atau lembaga 

pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah ”kepolisian” adalah sebagai 

organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang 

terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. 
3
 

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Kepolisian adalah segala 

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundangundangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat 

dipisahkan dari pemerintahan. 

 Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang 

pemeliharaan kamtibnas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpelihara tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian 

                                                             
3
 Sadjijono, Hukum Kepolisian, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006,) h. 6 



3 

 

 

berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan.
4
 

Peningkatan  kualitas kinerja sumber daya pada kepolisian sangat 

diperlukan secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan  dalam  rangka  

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja. Pengembangan 

kualitas kerja sumber daya pegawai/aparat Negara seperti kepolisian  adalah untuk 

meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas tugas 

pemerintah. Sumber daya pegawai merupakan asset utama dalam organisasi yang 

menjadi pelaku dan perencana aktif dari setiap aktivitas dalam organisasi.
5
 

Kinerja pegawai merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai dalam 

menentukan efektivitas organisasi. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan 

dapat berkembang apabila kinerja pegawainya juga tidak mengalami peningkatan. 

Kinerja pegawai merupakan unsur penting dalam peningkatan kinerja 

suatu organisasi. kinerja individu adalah fondasi dari kinerja organisasi. Kinerja 

dari tiap-tiap pegawai inilah yang membentuk kinerja organisasi secara 

keseluruhan, sehingga memahami perilaku individu merupakan hal yang sangat 

penting dalam menciptakan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan 

Pengembangan manajemen sumber daya manusia (SDM). 

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja kegiatan, maka harus ada 

ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang disebut 

                                                             
4
 UU No. 2 Tahun 2002 

5
 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia,  (cet. 1; Bogor :  Ghalia 

Indonesia, 2007), h. 23 
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indikator kinerja kegiatan. Di antara indikator-indikator kinerja tersebut terdapat 

indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis 

organisasi yang disebut Indikator  Kinerja  output,  sedangkan  ukuran  

keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran 

yang akan dicapai disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 

Dalam Capaian Kinerja Kegiatan, rumusan indikator kinerja output dan 

target-target yang akan dicapai harus dicantumkan dalam laporan capaian kinerja 

kegiatan. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja kegiatan 

dibandingkan dengan target kinerja yang telah di tentukan.
6
 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai maka perlu adanya insentif 

berupa Remunerasi/Tunjangan Kinerja mempunyai maksud berupa sesuatu yang 

diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya  kepada 

organisasi tempat bekerja. Remunerasi/Tunjangan kinerja mempunyai makna 

yang lebih luas dari pada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan baik 

secara langsung, maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak 

rutin.
7
 

Remunirasi pun tidak dapat disangkal karena merupakan harapan utama 

setiap pegawai terhadap organisasinya. Remunerasi juga menjadi salah satu cara 

dominan bagi organisasi dalam mempertahankan para pegawainya.   Dengan 

Remunerasi yang baik, pegawai akan merasa puas dan nyaman sehingga mereka 

                                                             
6
 Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.5 
7
 Muhammad Surya, Bunga Rampai Guru dan Pendidikan,  ( Jakarta : Balai Pustaka, 

2004), h.8. 
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akan bekerja dengan produktif yang pada akhirnya akan membantu organisasi 

mencapai tujuannya.
8
 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur remunirasi/tunjangan 

kinerja polri ada pada Perpres No 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan kinerja bagi 

Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tunjangan kinerja 

diberikan setiap bulan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, 

capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.  

Pemberian remunirasi sangat  penting bagi pegawai utamanya aparat 

kepolisian guna memacu seseorang untuk melakukan pekerjaan melebihi apa yang 

diinginkan oleh organisasi. Disamping itu pemberian remunirasi juga berfungsi 

sebagai penghargaan bagi kepolisian yang telah melakukan suatu pekerjaan yang 

telah ditetapkan oleh pimpinan 

Dengan diberlakukannya pemberian remunirasi/tunjangan kinerja 

berdasarkan peraturan presiden ini, diharapkan reformasi birokrasi mendorong 

agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. 

Aparatur pemerintah sebagai alat pemerintah yang dituntut agar bekerja lebih 

profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam menjalankan tugas.  

Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu 

dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, 

kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral 

                                                             
8
 Sri Hadiati WK, SH, MBA, Manajemen SDM, Keuangan, dan Materil : Bahan Ajar 

Diklatpim,  (Lembaga Administrasi Negara-RI, 2001), h. 50 
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yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.
9
 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-ahqaaf ayat 19 yang 

berbunyi : 

ّّٖٖنُِكّم ّٖو ٌَ ى ًُ هَهُۡىَّٖوهُۡىََّٖلّٖيُۡظهَ ًََٰ َّٖونِيَُىفِّيَهُۡىّٖأَۡع
ْۖ
هُىْا ًِ بَّٖع ًَّ ٞتّٖيِّ  ١َّٖٔدَرَجَٰ

 “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”
10

 

 

Islam mendorong umatnya untuk memberikan semangat dan motivasi bagi 

pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Kinerja dan upaya mereka harus 

diakui, dan mereka harus dimuliakan jika memang bekerja dengan baik. Pegawai 

yang menunjukan kinerja baik, bisa diberi bonus guna menghargai dan 

memuliakan prestasi yang telah dicapainya.
11

 

Memberikan wasiat kepada pegawaunya, “janganlah engkau podisikan sama 

antara orang yang berbuat baik dan berbuat jelek , karena hal itu akan mendorong 

orang yang berbuat baik untuk senang menambah kebaikan dan sebagai 

pembelajaran bagi orang yang berbuat jelek. 

Dalam ayat tersebut bahwasanya allah pasti akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apayang telah mereka kerjakan Artinya, jika 

                                                             
9
 Multitama Communications, Islamic Business Strategy For Enterpreneurship, (Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2006) h.122 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Sygma exagrafika, 

2009) 

11
 M Quraish Shihab,  Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 

5,  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 342-343 
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seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukan kinerja yang 

baik pula bagi organisasinnya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Salah satu kantor kepolisian yaitu polsek bangkinang barat di bawah 

naungan polres Kampar yang berdiri pada tahun 2004. Markas kepolisian ini 

terletak di Jl. Prof M. Yamin SH, NO .01Pasar Kuok, Kabupaten Kampar, Riau 

28554.  Tugas pokok Polsek adalah menyelenggarakan tugas pokok paromoter 

kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas polri lainnya dalam daerah 

hukum polsek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Tabel 1.1 

Berikut Rincian Tunjangan Kinerja Polri per Pangkat                

 

(Sumber: UU nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara pemberian Remunerasi)  

Berikut penjelasan mengenai analisis pengukuran efektivitas kinerja : 
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1. Efektivitas kinerja merupakan hasil dari nilai kinerja outcome dengan 

nilai kinerja output. Pengukuran tingkat efektivitas kinerja 

memerlukan data-data realisasi dan target. efektivitas adalah 

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.  

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah 

dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai 

target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat 

dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif 

apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang 

telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran 

untuk melihat tingkat efektivitas. 
12

 

2. Indikator dari efektivitas adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan 
 

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, 

program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari 

perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran 

(output), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja 

dan sebagainya. 

b. Tingkat kepuasan yang diperoleh 

 

                                                             
12

 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Public, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,  2007), 

h. 111 
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Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada 

jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada 

mutu). 

c. Produk kreatif 

 

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, 

yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan. 

d. Intensitas yang akan dicapai 

 

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, 

dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

 

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari 

perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, 

Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang 

tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan.
13

 

Dengan adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi ini, pemerintah khsusnya 

masyarakat berharap polri dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. 

Walaupun demikian tidak dipungkiri memang masih belum efektivnya kinerja 

polri dalam menjalankan kinerjanya.
14

 

Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tingkat Efektivitas 

                                                             
    

13
 Danim Sudarwan, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, (Jakarta : 

Rineka Cipta,  2012),  h. 119-120 

   
14

 Epa Enjella, Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) 

Dalam Menangani Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resort Serang, 20 

Febuari 2017 
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remunerasi anggota kepolisian tersebut, Maka penulis tertarik mengambil judul 

penelitian tentang “Tingkat Efektivitas Remunerasi Terhadap Kinerja 

Anggota Kepolisian Polsek Bangkinang Barat ditinjau Dari Ekonomi 

Syariah” 

B.  Batasan Masalah 

           Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan serta mengingat keterbatasan penelitian, maka penulis 

membatasi masalah penelitian ini pada remunirasi yang sangat berkaitan 

dengan efektivnya kinerja anggota kepolisian polsek bangkinang barat 

dan ditinjau dari ekonomi syariah dan penulias mengambil data-data hasil 

kinerja Polsek Bangkinang Barat pada tahun 2017-2020 (Juni). 

C. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana Tingkat Efektvitas Remunirasi terhadap kinerja anggota 

kepolisian Polsek Bangkinang Barat? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Tingkat Efektivitas 

Remunirasi terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek Bangkinang 

Barat? 

 

D. Tujuan dan Kegunan penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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a. Mengetahui Tingkat Efektivitas Remunirasi terhadap kinerja 

anggota kepolisian Polsek Bangkinang Barat 

b. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Tingkat Efektivitas 

Remunirasi terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek 

Bangkinang Barat 

2. Kegunaan penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahun tentang 

efektivitas remunirasi terhadap kinerja Anggota Kepolisian Polsek 

Bangkinang Barat dan pandangan ekonomi syariah terhadap 

efektivitas pemberian remunirasi tersebut terhadap kinerja anggota 

polsek bangkinang barat. 

b. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan masalah yang sama 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan 

program perkuliahan S1 untuk mendapatankan gelar sarjana (SE) 

di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syariah , 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode penelitian  

1. Lokasi penelitian 

      Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Bangkinang Barat. 

Adapun alas an peneliti mengambil penelitian ini karena peneliti tertarik 

dengan efektivitas  dari tunjangan kinerja tersebut terhadap kinerja 
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anggota kepolisian di polsek bangkinang barat dan juga kantor kepolisian 

tersebut terletak cukup strategis dan ramai yaitu dekat pasar 

kuok,bangkinang barat. 

 

2. Subyek dan Objek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah anggota polsek bangkinang 

barat. Sedangkan objeknya adalah Mengenai Tingkat Efektivitas 

Remunerasi Kinerja terhadap kinerja anggota kepolisian Polsek 

Bangkinang Barat. 

3. Populasi dan sampel 

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.
15

 Sampel 

adalah sebagian anggota populasi yang memberika keterangan atau 

data yang diperlukan dalam suatu penelitian.
16

  

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 32 orang  anggota 

kepolisian dari Polsek Bangkinang Barat yang terdiri dari 1 orang 

kapolsek, dan 31 anggota . Mengingat jumlah populasi yang sedikit, 

maka peneliti menggunakan teknik mengambil data total sampling 

                                                             
15

 Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, (Yogyakarta:Bumi 

Aksara, 2006),  h. 181-182 
16

 M. toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008),  cet ke-

9, h.43 
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dengan mengambil secara keseluruhan jumlah populasi yang ada, 

semua populasi dijadikan subjek penelitian.
17

 

4. Sumber data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber 

data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui observasi, 

dan wawancara dengan anggota kepolisian polsek bangkinang 

barat. 

b. Data sekunder 

Yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari literatur yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data 

sekunder ini disebut juga dengan data tersedia. 

F. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi, adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan 

gambaran secara langsung tentang kegiatan yang akan diteliti
18

 

b. Wawancara, adalah suatu  cara yang digunakan untuk mengetahui 

situasi tertentu dilihat dari sudut pandang yang lain,artinya 

                                                             
17

 Achmad Sani dan vivin maharani,Metodologi Penellitan Manajemen Sumberdaya 

Manusia Teori,Kuesioner, Dan Analis Data, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), cet. Ke 2 

h.52 
18

 Sutrisno Hadi, Op-Cit, h. 136 
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wawancara bentuk pertanyaan yang langsung diberikan peneliti 

pada responden.
19

 

Berikut daftar pertanyaan wawancara: 

1. Apakah dengan pemberian remunerasi ini dapat meningkatkan 

kinerja anggota kepolisian? 

2. Apakah remunerasi yang Anda terima sudah sesuai dengan 

beban kinerja.? 

3. Apakah remunerasi yang Saudara terima sudah cukup, bisa 

memenuhi kebutuhan Anda? 

4. Bagaimana jika remunerasi dietapkan berdasarkan beban kerja 

yang dilakukan,semakin tinggi beban kerja maka semakin 

meningkat pula remunerasinya? 

5. Apa pendapat anda tentang jumlah remunerasi yang meningkat 

setiap tahunnya? 

c. Angket 

Teknik pengumpulan data melalui formulirformulir yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
20

 

d. Dokumentasi  

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data 

dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan 

                                                             
19

 Ibid, h. 157 
20

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) , 

h. 66 
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(dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai 

berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-

bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpuan 

data tinggal mentransper bahan-bahantertulis yang relevan pada 

lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka 

sebagaimana mestinya.
21

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif  

kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok 

manusia,objek,suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

perstiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
22

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

No  Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 EPA ENJELLA 

(2017) 

kinerja 

pelayanan 

Publik bagian 

Satuan Resese 

Kriminal(Sat 

Reskrim) dalam 

Kinerja Pelayanan Publik 

Bagian Satuan Reserse 

Kriminal (Sat Reskrim) 

Dalam Menangani Kasus 

Pencurian Kendaraan 

Bermotor di Kepolisian 

Resort Serang sudah 

                                                             
21

 Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial, ( Surabaya: Usaha 

Nasional, 2002), h. 42-43 

22
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002),  h.3 
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menangani 

kasus pencurian 

kendaraan 

bermotor di 

kepolisian 

Resort Serang 

mencapai nilai ideal yang 

ditetapkan. Hipotesis 

penelitian yang peneliti 

tetapkan adalah 65% 

sedangkan berdasarkan hasil 

perhitungan uji t-test didapat 

bahwa Kinerja Pelayanan 

Publik Bagian Satuan 

Reserse Kriminal (Sat 

Reskrim) Dalam Menangani 

Kasus Pencurian Kendaraan 

Bermotor di Kepolisian 

Resort Serang tercapai 71%, 

sehingga dapat dikatakan 

bahwa kinerjanya sudah baik. 

2 Lisdawati 

Lahjudin (2018) 

Efektivitas 

Kinerja 

Pelayanan 

Personil Sentra 

Pelayanan 

Kepolisian 

Terpadu (SPKT) 

Polres Bandung 

Metode yang digunakan 

dalam memberikan 

pelayanan.laporan/pengaduan 

masyarakat masih dirasakan 

belum optimal hal ini bisa 

dilihat dari lambatnya 

pelayanan kepada masyaakat 

dalam penerimaan 

laporan/pengaduandaripesonil 

SPKT. Sehingga perlu 

disusun metode yang lebih 

baik guna mendukung 

kecepatan 

pelayanan/pengaduan laporan 

melalui penempatan semua 

piket fungsi pada gedung 
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SPKT. 

3. Melindah  Lasut, 

William A. 

Areros, dan 

Daud M. Liando 

(2019) 

Efektivitas 

Tunjangan 

Kinerja Bagi 

Tenaga 

Kependidikan 

Fakultas Ilmu 

Budaya 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Indikator penilaian 

tunjangan kinerja yang 

mencakup kehadiran, 

capaian SKP dan integritas 

dipahami dengan baik oleh 

masing- masing tenaga 

kependidikan. Jika salah 

satu aspek tidak mampu 

dipenuhi maka akan 

berpengaruh terhadap 

besaran tunjangan kinerja 

yang akan 

diterima.Perbandingan 

disaat belum adanya 

kebijakan tunjangan kinerja 

ini jelas dirasakan 

manfaatnya dengan baik. 

Jika pada waktu itu hanya 

menerima gaji yang dirasa 

belum cukup memenuhi 

segala kebutuhan hidup, 

dibandingkan sekarang 

dengan adanya tambahan 

penghasilan ini cukup 

membantu dan dapat 

memotivasi tenaga 

kependidikan untuk lebih 

produktif, semangat dan 

berprestasi. 
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4 Agung 

Widinugroho 

dan James 

Modouw (2016) 

Efektivitas 

Pemberian 

Tunjangan 

Sertifikasi Guru 

Terhadap 

Kinerja 

Guruipadan 

Prestasi Belajar 

Siswa Ipa 

Smp/Mts Di 

Jayapura 

Efektifitas tunjangan 

sertifikasi terhadap kinerja 

guru seharusnya berada 

pada kategori efektif tetapi 

berdasarkan hasil yang 

diperoleh 

didapatkan.Efektifitas 

tunjangan sertifikasi guru 

terhadap kinerja guru IPA 

SMP/MTs di kota Jayapura 

adalah cukup efektif . 

Seorang guru yang sudah 

menerima tunjangan 

sertifikasi guru adalah 

seorang guru yang sudah 

sertifikasi dan dianggap 

sebagai seorang guru yang 

profesional. Seorang guru 

yang profesional harus 

memiliki kompetensi yang 

baik. Selain itu, guru tersebut 

harus mampu meningkatkan 

kemampuan akademik, 

mengembangkan profesinya 

dengan baik dan guru 

tersebut juga harus aktif ikut 

serta dalam forum ilmiah 

maupun organisasi 

pendidikan dan sosial. 
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5 

 

Merlinda Intan 

Fauziah,Rahmad 

Hidayat dan 

Suwarta (2014) 

Pengaruh 

pemberian 

tunjangan terhaap 

efektivitaskerja 

pegawai badan 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pemeritahan desa 

kabupaten 

cirebon 

Efektivitas kerja pegawai 

Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa 

Kabupaten Cirebon dapat 

dikatakan sudah baik, 

meskipun belum secara 

menyeluruh. Hal tersebut 

dikarenakan ada beberapa 

pegawai yang sudah dapat 

bekerja secara efektiv 

meskipun dalam pemberian 

tunjangan masih mengalami 

beberapa faktor penghambat 

dalam penerimaannya, dan 

beberapa pegawai lainnya 

masih belum efektiv dalam 

melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya karena masih 

belum merasa mendapatkan 

haknya sehingga efektivitas 

kerjanya sedikit menurun. 
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Dari penjabaran diatas  yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang tunjangan kinerja yang  

menentukan efektivnya kinerja anggota kepolisian dan terdapat juga tinjauan 

ekonomi syariah tentang kinerja dan tunjangan kinerja. 
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I. Sistematika penulisan 

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai 

sistematika lima BAB yaitu: 

        BAB I  : PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, Batasan masalah, 

Rumusan  masalah, Tujuan dan kegunaan 

penelitian, Metode penelitian, Teknik 

pengumpulan data, Sistematika penulisan. 

 

 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan Sejarah Singkat 

Berdirinya Polsek Bangkinang Barat, visi misi dan 

struktur organisasi 

 BAB III :  TINJAUAN UMUM TEORITIS 

Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan teori yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi: 

konsep Efektivitas, Konsep Kinerja, Remunerasi, 

dan Remunerasi dalam islam 

 BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan Membahas tentang hasil peneitian 

yaitu Tingkat Efektivitas Remunirasi terhadap 

kinerja anggota kepolisian Polsek Bangkinang 
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Barat dan tinjauan ekonomi syariah tingkat 

efektivitas reemunirasi  terahdap kinerja Anggota 

kepolisian Polsek Bangkinang Barat 

             BAB V            :  PENUTUP 

      Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

 

  



 

23 

BAB II 

GAMBARAN UMUM POLSEK BANGKINANG BARAT 

KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR 

 

A. Sejarah Polsek Bangkinang Barat 

 

Polsek Bangkinang Barat di bawah naungan polres Kampar yang 

berdiri pada tahun 2004. Markas kepolisian ini terletak di Jl. Prof M. 

Yamin SH, NO .01Pasar Kuok, Kabupaten Kampar, Riau 28554.  Tugas 

pokok Polsek adalah menyelenggarakan tugas pokok paromoter kepolisian 

Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas polri 

lainnya dalam daerah hukum polsek sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Tugas pokok Polsek adalah menyelenggarakan tugas pokok 

paromoter kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan 

melaksanakan tugas polri lainnya dalam daerah hukum polrek sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Polsek adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di 

tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut 
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sebagai “Kepolisian Sektor Kota” (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai 

oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor 

Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). 

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris 

Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris 

Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek 

atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi 

(AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat 

dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda). 

Polsek menyelenggarakan fungsi pemberian penanganan laporan 

atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengaman 

kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat 

izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan. 

B. Visi Misi Polsek Bangkinang Barat 

Visi: 

1. Professional  

Meningkatkan kompetensi SDM polsek yang semakin 

berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, 

serta melakukan Pola pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang 

sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya 
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2. Modern  

Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung 

teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, 

termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpakam yang makin 

modern. 

3. Terpercaya 

Melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan 

bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hokum yang obyektif, 

transparan, akuntabel dan berkeadilan
23

 

Misi: 

1. . Berupaya melakukan reformasi internal Polri 

2. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung 

sarana dan prasarana kepolisian. 

3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang 

professional dan kompeten yang menjunjung etika dan hak azazi 

manusia. 

4. Peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik 

kepada kepolisian Republik Indonesia. 

6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini 

berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang 

berorientasi pada penyelesaian akar masalah. 

                                                             
23

 Observasi peneliti di Polsek Bangkinang Barat  pada 11 Februari 2020 
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7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan public melalui 

sinergitas polisional. 

8. Mewujudkan penegakan hokum yang professional, berkeadilan, 

menjunjung tinggi hak azazi manusia dan anti kolusi, korupsi dan 

nepotisme. 

C. Tugas dan fungsi Polsek Bangkinang Barat 

 

Polres Bangkinang Barat  adalah satuan organisasi Polri yang 

berkedudukan di kabupaten Kampar dan bertanggung jawab langsung 

dengan Polres Kampar . Tugas polsek bangkinang barat  adalah 

menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter polri dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan, 

perlindungan, dan mengayomi di wilayah hukum kabupaten Kampar.
24

 

1) Kapolsek  

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan 

mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur 

pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan 

pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada 

Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. 

Tugas-tugas kapolsek yaitu: 

1. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta 

mengawasi dan mengendalikan pelaksanannya.  
                                                             

24
 Observasi peneliti di Polsek Bangkinang Barat  pada 11 Februari 2020 
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2. Memberikan komando atas tugas pokok Polsek 

3. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hokum 

lingkungan polsek.  

4. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, 

logistic dan anggaran dilingkungan Polsek, serta upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional 

organisasi. 

5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan 

organisasi, badan, instansu didalam dan diluar Polri wilayah 

Polsek dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. 

2) Kanit Provos 

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang 

penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. 

2. Penegakan  disiplin,  ketertiban  dan  pengamanan  int

ernal  personel Polsek.
25

 

3. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi 

serta pemuliaan profesi personel Pengawasan dan 

penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan 

telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode 

etik profesi 

4. Penerbitan  rehabilitasi  personel  Polsek  yang  telah  

melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti 
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melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik 

profesi. 

3) Kasium  

1. Pelayanan   administrasi   umum   dan   ketatausahaan

   antara   lain kesekretariatan dan kearsipan di 

lingkungan Polsek. 

2. Pelayanan  markas  antara  lain  pelayanan  fasilitas  k

antor,  rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk 

upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan 

Polsek. 

4) Kanit SPKT 

1. Pelaksanan kepolisian kepada masyarakat secera 

terpadu, Antara laporan Polisi (LP), surat tanda terima 

Laporan Polisi (STTLP), Surat pemberitahuan 

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat 

Keterangan tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), 

Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP), Surat 

Keterangan Laporan Diri 
26

 

2. (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan 

Masyarakat laiannya, Srat Inzin Mengemudi (SIM), 
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Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

(STNK) 

3. Pengeordinasian dan Pemberitahuan bantuan serta 

pertolongan anata lain : Tindakan Pertama di tempat 

kejaian Perkara (TPTKP), Turjawali dan pengamanan 

kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 

4. Pelayaan Masyarakat melalui surat dan alat 

komunikasi, antara lain Telepon, pesan singkat, 

Faksimile, jejaring sosial (Internet) 

5. Pelayanan informasi yang berkaiatan dengan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Penyampaian regristrasi pelaporan, penyusunan dan 

penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui 

Bagops. 

5) Kanit Intelkam
27

 

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan 

2. Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polsek 

3. Pelaksanaan   kegiatan   operasional   intelijen   keam

anan   guna terselenggaranya deteksi dini (early 

detection) dan peringatan dini  
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4. (early   warning),   pengembangan   jaringan   informa

si   melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi 

intelijen 

5. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran 

biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, 

masyarakat, politik, dan pemerintah daerah 

6. Pendokumentasian   dan   penganalisisan   terhadap   

perkembangan 

lingkungan   strategik   serta   penyusunan   produk   i

ntelijen   untuk mendukung kegiatan Polsek 

7. Penyusunan  prakiraan  intelijen  keamanan  dan  men

yajikan  hasilanalisis   setiap   perkembangan   yang   

perlu   mendapat   perhatian pimpinan 

8. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan 

masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, 

bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan 

raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan
28

 

9. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara 

lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, 

seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog 

interaktif, outward bound, dan kegiatan politik 
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10. Pelayanan  SKCK  serta  rekomendasi  penggunaan    

senjata  api  dan bahan peledak 

6) Reskrim  

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan 

dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium 

forensik lapangan; 

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, 

anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

3. Pengidentifikasian  untuk  kepentingan  penyidikan  d

an  pelayanan umum 

4. Penganalisisan   kasus   beserta   penanganannya,   ser

ta   mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim 

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana 

yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim 

Polsek dan Satreskrim Polres 

6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di 

bidang operasional maupun administrasi penyidikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
29

 

                                                             
29 Observasi peneliti di Polsek Bangkinang Barat  pada 11 Februari 2020 



32 

 

 

7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan 

khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, 

dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres. 

7) Binmas 

1. Merencanakan dan menyelenggarakan administrasi 

kegiatan operasional pembinaan masyarakat 

2. Memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan 

Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan 

kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan 

pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta 

organisasi non pemerintah dalam rangka 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat 

3. Melaksanakan koordinasi dengan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum 

dan peraturan perundang-undangan; melaksanakan 

pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban 

masyarakat terhadap komponen masyarakat antara 

lain remaja, pemuda, wanita, dan anak 

4. Melaksanakan kegiatan sambang desa, penerangan, 

penyuluhan dan tatap muka dengan tokoh-tokoh 

masyarakat 



33 

 

 

8)  Sat Sabhara 

1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan 

Pelayanan Masyarakat 

2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan 

kamtibmas baik berupa kejahatan maupun 

Pelanggaran serta gangguaan keterertiban lainnya 

3. Melakukan tindakan Represif Tahapan awal 

(Repawal) terhadap semua bentuk ganguan 

Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat 

4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan 

masyarakat 

5. Melakuan Tindakan Reperesif Terbatas (Tipiring dan 

Penegakan Perda)  

6. Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas 

Oprasional Polri
30
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D. Daftar nama-nama anggota Polsek Bangkinang Barat31 

Tabel 2.1 

NO NAMA PANGKAT JABATAN 

1 SUPRIADI IPTU/67010480 KAPOLSEK 

2 AGUSSALIM AIPDA/63080567 KANIT PROVOS 

3 MAAS AIPTU/68030477 KASIUM 

4 JOKO 

MURYANTO 

BRIPKA/62050751 KA SPKT IV 

5 MASRIADI BRIPKA/84110510 KA SPKT III 

6 ULYA ARIFN BRIPKA/84031489 BANIT INTELKAM 

7 FADLAN EFFENDI BRIGADIR/88060171 BANIT NTELKAM 

8 KHAIRUNNAS,SH AIPDA/80090892 KA SPKT I 

9 JEFRIZAL,SH AIPDA/80091199 BANIT RESKRIM 

10 ADE MAILAN.C BRIPKA/81100697 BANIT RESKRIM 

11 ENDI RICHO.H BRIGADIR/82040661 BANIT RESKRIM 

12 ABU SOFYAN  AIPTU/67010480 KANIT BINMAS 

13 SALMAN AIPDA/80010634 BANIT BINMAS 

14 SYAMSUL BAHRI BRIPKA/76100988 BANIT BINMAS 

15 WAWAN ASROY BRIPKA/85061058 BANIT BINMAS 

16 ANDRI PUTRA BRIGADIR/86041319 BANIT BINMAS 

17 ARYA ARTAMA BRIGADIR/881001110 BANIT BINMAS 
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18 NURKHOLIS BRIGADIR/87081084 BANIT BINMAS 

19 SYAMSIR BRIGADIR/87041213 BANIT BINMAS 

20 PADRIANTO BRIGADIR/87061657 BANIT BINMAS 

21 JR.PARDEDE AIPTU/6410734 KANIT SABHARA 

22 SUPRIANDI BRRIPKA/83090396 BANIT SABHARA 

23 HELMI KASDI BRIGADIR/85101658 BANIT SABHARA 

24 MARKUS T. 

SINAGA SH,MH 

IPTU/81050405 KANIT RESKRIM 

25 SYARING S.sos BRIPKA/77100984 BHABINKAMTIBMAS 

26 ENDI RICHO H BRIGADIR/86061573 BANIT RESKRIM 

27 ANTON SLAMET BRIGADIR/87081017 BANIT SABHARA 

28 DIAN TRISANDI AIPDA/82030075 BHABINKAMTIBMAS 

29 WARSITO AIPTU/63031288 BHABINKAMTIBMAS 

30 ERWIN BRIGADIR/87110852 BANIT RESKRIM 

31 AGUS 

HARYANTO 

AIPDA/79080258 BHABINKAMTIBMAS 

32 SUDARSONO AIPTU/73070586 BHABINKAMTIBMAS 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Efektivitas 

1. Pengertian efektivitas 

Efektivitas menurut Handoko menyatakan “Efektivitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang 

tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Senada dengan 

pendapat Maulana & Rachman bahwa “Efektivitas diartikan sebagai 

kemampuan suatu unit yang mencapai tujuan yang diinginkan”, menurut 

Robbins, “Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek 

dan jangka panjang”.
32

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditekankan bahwa efektivitas 

adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan 

demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan 

itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain 

pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan. 

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the 

right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk 

pada keberhasilan pencapaian sasaran- sasaran organisasional, sehingga 
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efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan 

pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana 

sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya..
33

 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

dengan efektif.
34

 

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu 

efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas 

diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah 

efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa 

menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan 

lain-lain yang telah ditentukan.
35

 

2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang 

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. 

Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 

memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas 
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(output) barang dan jasa. 

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja 

yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila 

suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas 

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses 

program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
36

 

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut 

Richard dan M. Steers yang meliputi : 

1) Kemampuan menyesuaikan diri 

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan 

keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai 

pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. 

Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian 

tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi 

tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. 

2) Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
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melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang 

pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

3) Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang 

dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. 

Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang 

setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan 

organisasi tempat mereka berada. 

4) Kualitas 

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi 

menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin 

mempunyai banyak bentuk operasional terutama ditentukan oleh jenis 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. 

5) Penilaian menurut pihak lain 

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh 

mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu 

sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. 

Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada 

organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan 



40 

 

 

masyarakat umum.
37

. Sedangkan menurut Duncan yang dikutip 

Richards M. Steers dalam bukunya “ Efektivitas Organisasi ” 

mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 

1. Pencapaian tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam 

arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan 

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongkrit. 

2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pegisian tenaga kerja.
38

 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas 

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti 
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yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul 

Efektivitas Organisasi, yaitu: 

1. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas 

dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang 

relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan 

dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana 

cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan 

pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme 

suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran 

(output).
39

 

2. Aspek lingkungan 

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah 

dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja.  

Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling 

berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di 

luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta 

tindakan di dalam organisasi.   Pengaruh faktor semacam ini terhadap 

dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat 

kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajatkompleksitas 
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lingkungan  dan derajat ketidak pastian lingkungan.
40

 

Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut 

iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja 

yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, 

khususnya atribut-atribut yang khususnya atribut-atributyang diukur 

pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan 

lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci 

yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas 

keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi.  

Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan 

organisasi terhadap perubahan lingkungan. 

3. Karakteristik pekerja 

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor 

pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam 

jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan 

organisasi.  

Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan 

dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, 

oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan organisasi.  

Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan 

berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi 
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yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh 

adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua 

itu tidak ada gunanya. 

4. Kebijaksanaan praktik manajemen 

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam 

keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan 

memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban 

mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi 

konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan 

yang ada.  

Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk 

menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja 

dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar 

tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin 

merupakan fungsi yang paling penting.  

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan 

kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam 

mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak 

hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya. 
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B. Konsep Kinerja 

 

1. Pengertian kinerja 

Jika disimak berdasarkan etimologinya, kinerja berasal dari kata 

performance. Performance berasal dari kata “to perform” yang 

mempunyai beberapa masukan yaitu: menjalankan, memenuhi, 

melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
41

 

Pengertian kinerja atau perfomance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang 

dituangkan melalui perencanaan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang diterapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, 

jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka 

kinerja seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui 

bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.
42

 

Menurut Nurlaila kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.
43

 

Menurut Rivai Basri bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam 
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melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaranatau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
44

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab 

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun 

etika.
45

 

Strategi peningkatan kinerja adalah cara perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan perusahaan tersebut dapat 

tercapai. Agar strategi peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka 

perusahaan perlu mengetahui sasaran kinerja, sasaran kinerja yang 

menetapkan adalah individu secara spesifik, dalam bidang proyek, proses, 

kegiatan rutin dan inti yang akan menjadi tanggung jawab karyawan. Jika 

sasaran kinerja ditumbuhkan dari dalam diri karyawan, maka akan 

membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut 

menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.
46
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2. Standar kinerja 

Sepanjang sejarah kehidupannya, manusia selalu dikontrol dan 

diatur oleh sejumlah standar. Standar perilaku yang dinamakan kode etik 

atau credo mengatur perilaku yang baik dan dapat diterima, dan perilaku 

buruk yang dapat diterima dalam suatu organisasi. Standar Industri 

Indonesia dan International Standard Organization menentukan kualitas 

dan jasa yang baik. 

Dalam evaluasi kinerja, ada standar yang disebut sebagai standar 

kinerja (performance standard). Evaluasi kinerja tidak mungkin dapat 

dilaksanakan dengan baik tanpa standar kinerja. Esensi evaluasi kinerja 

adalah membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Jika 

evaluasi kinerja dilaksanakan tanpa standar kinerja, hasilnya tidak 

mempunyai nilai. 

Menurut Wirawan, standar kinerja adalah tolak ukur minimal 

kinerja yang harus dicapai karyawan secara indovidual ataupun kelompok 

pada semua indikator kinerjanya.dalam definisi ini, standar kinerja adalah 

tolak ukur minimal, artinya jika prestasi kinerja karyawan dibawah standar 

kinerja minimal tersebut, maka kinerjanya tidak dapat diterima, buruk atau 

sangat buruk. Jika kinerjanya dapat diterima dengan predikat sedang, baik 

atau sangat baik. Standar kinerja meliputi standar untuk semua indikator 

kinerja.
47
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Standar kinerja dapat memotivasi karyawan agar bekerja keras 

untuk mencapainya. Standar kinerja menarik dan mendorong untuk 

mencapainya. Jika hal itu tercapai, kepuasan kerja pada diri karyawan akan 

terjadi. Oleh kerena itu, standar kinerja juga dikaitkan dengan reward, 

imbalan, atau sistem kompensasi. Selain itu, standar kinerja juga dikaitkan 

dengan sanksi jika tidak dapat mencapainya. 

3. Faktor-faktor penilaian kinerja 

Setelah desain sistem manajemen kinerja selesai dilakukan, maka 

langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan penilaian kinerja itu 

sendiri PA (Performance Appraisal). Kemudian, langkah terpenting 

adalah menetukan faktor-faktor penilaian kinerja individu. Faktor 

penilaian tersebut terdiri dari empat aspek, yakni sebagai berikut: 

a. Hasil kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja 

(output) biasanya terukur, seberapa besar yang telah dihasilkan, berapa 

jumlahnya dan berapa besar kenaikannya, misalkan, omset pemasaran, 

jumlah keuntungan, dan total perputaran aset dan lain-lain. 

b. Perilaku yaitu aspek tidak tanduk karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan, pelayanannya, kesopanan, sikapnya, dan perilakunya baik 

terhadap sesama karyawan maupun kepada pelanggan 

c. Atribut dan kompetensi, yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan 

sesuai dengan tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan dan 

keahliannya seperti kepemimpinan, inisiatif,komitmen. 
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d. Komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerja karyawan dengan 

karyawan lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan, misalnya 

sesama sales berapa besar omset penjualan selama satu bulan.
48

 

4. Kinerja professional 

Kinerja memiliki posisi penting dalam manajemen dan 

organisasi. Karena, keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat 

ditentukan oleh kinerja.
49

 Hal ini berarti, jika seseorang bekerja dalam 

organisasi, kinerjanya merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan 

secara individual sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Kinerja 

dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai kegiatan 

profesional. Dalam hal ini, berdasarkan perbandingan kinerja dan 

kualifikasinya, seseorang dapat dikelompokkan ke dalam kategori, 

sebagai berikut :
50

 

1. Penggerak (dynamo) 

Seseorang bertindak seolah-olah masih berada dalam posisi 

di tengah- tengah saat meniti karier ( bukan saat melakukan 

pekerjaan) ke atas. Selalu mempunyai rencana strategi personal 

yang terus dilakukan dan dipenuhi. Orang ini selalu bekerja untuk 

mempelajari sesuatu yang baru dan berkelanjutan mengasah 

kemampuan serta keahliannya. 
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2. Penjelajah (cruisers) 

Bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, 

sehingga sebagai konsekuensinya jauh dari stres dan sangat 

menikmati kehidupan pekerjaannya. Sesekali penjelajah dapat 

pula mengerjakan sesuatu dengan baik, meski sebenarnya tak 

terkait dengan kemampuan yang digunakannya dalam keseharian 

pekerjaan. 

3. Pecundang (loosers) 

Dalam dunia profesi, seseorang biasa dikatakan pecundang 

jika tidak mempunyai keahlian, meski hanya standar dasar. Ada 

berbagai pendapat tentang hakikat kinerja yang dikemukakan para 

ahli. Menurut Withmore, kinerja adalah pelaksanaan fungsi yang 

dituntu dari seseorang.
51

  

Dalam pernyataan itu secara sederhana dapat dipahami bahwa 

segala hal yang dilakukan oleh seseorang, maka hasilnya dapat 

disebut sebagai kinerja. 

 

C. Remunerasi  

 

1. Pengertian Remunerasi 

Remunerasi merupakan kata serapan dari kata bahasa inggris 

remunerate yang menurut Oxford American Dictionaries berarti pay 

(someone) for services rendered or work done. Sedangkan dalam kamus besar 
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bahasa indonesia kata remunerasi dartikan sebagai pemberian hadiah 

(penghargaan atas jasa dsb);  

Dari berbagai macam literatur yang digunakan, sering kali terdapat 

ketidak konsistenan dalam penggunaan istilah remunerasi dan kompensasi.  

Hal tersebut terjadi karena masih minimnya literatur yang membahas 

secara lebih rinci konsep remunerasi. Jikalau ada, itupun terbatas dalam hal 

menyamakan dengan istilah kompensasi. Pendapat para ahli pun banyak yang 

menyatakan bahwa konsep remunerasi sama dengan konsep kompensasi 

sebagaimana banyak yang terdapat pada buku manajemen sumber daya 

manusia. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Amstrong dan Murlis dalam 

bukunya yang secara tersirat menyamakan bahwa konsep remunerasi dan 

kompensasi adalah istilah penggunaan imbalan yang mempunyai maksud yang 

sama.
52

 

Selain itu Ruky menambahkan bahwa istilah imbalan digunakan 

untuk meng-Indonesia-kan istilah compensation yang datang dari buku-buku 

manajemen sumber daya manusia yang di impor dari Amerika. Bangsa Inggris 

maupun Organisasi Buruh Internasional atau ILO (International Labour 

Organization) pun menyebutkan sebuah konsep imbalan atau remunerasi.
53

 

Remunerasi mempunyai pengertian berupa „sesuatu‟ yang diterima 

pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah di berikannya kepada 
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tempat bekerja.
54

 Remunerasi mempunyai makna yang lebih luas dari pada 

gaji. Karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang 

maupun barang, di berikan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Lebih lanjut, Surya menyatakan prinsip dasar sistem remunerasi yang 

efektif mencakup prinsip individual equity atau keadilan individual, dalam arti 

apa yang diterima pegawai harus setara dengan apa yang di berikan oleh 

pegawai terhadap organisasi. Internal equity atau keadilan internal dalam arti 

adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang di terima serta 

external equity atau keadilan eksternal dalam arti keadilan yang di terima 

pegawai dalam organisasinya di bandingkan dengan organisasi lain .
55

 

2. Komponen remunerasi 

Komponen remunerasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

remunerasi finansial dan remunerasi non finansial. Berikut ini adalah 

penjelasan lebih lanjut mengenai konsep remunerasi:
56

 

a. Remunerasi finansial langsung terdiri dari pembayaran yang diterima 

oleh seorang pegawai dalam bentuk, gaji, upah, bonus, dan komisi. 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang di terima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang 

pegawai/karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Sementara, itu upah merupakan 
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imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Jadi, upah tersebut tidak sama dengan gaji 

yang jumlahnya relatif tetap, namun besarnya upah dapat berubah- 

ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan. 

b. Remunerasi tidak langsung atau yang disebut juga dengan tunjangan 

yaitu meliputi semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam 

remunerasi langsung, antara lain berupa program asuransi jiwa dan 

kesehatan, bantuan sosial, seperti benefit (jaminan pensiun, jaminan 

sosial tenaga kerja, dan bantuan pendidikan). Serta ketidak hadiran 

yang dibayar seperti cuti (cuti hamil, cuti sakit, dan lain sebagainya). 

c. Remunerasi non finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh pegawai 

dari pekerjaan itu sendiri dan dari lingkungan pekerjaan. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai berikut: 

 Kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan itu sendiri antara 

lain berupa : tugas yang menarik, tantangan pekerjaan, tanggung 

jawab, prestasi yang dicapai, peluang promosi bagi pegawai yang 

berpotensi. 

 Kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan yang dapat 

diciptakan oleh perusahaan dan pegawai yaitu efek psikologis dan 

fisik dimana orang tersebut bekerja. Termasuk didalamnya antara 

lain berupa : kebijakan perusahaan yang sehat dan wajar, supervisi 
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oleh pegawai yang kompetenean kerja yang menyenangkan, 

lingkungan kerja yang nyaman. 

            Table 3.1 

                                              Konsep remunerasi 

 

 

3. Tujuan pemberian remunerasi 

Samsudin berpendapat bahwa tujuan pemberian remunerasi antara lain 

sebagai berikut : 

a. Karyawan menerima kompensasi berupa gaji, upah atau bentuk lain 

 

Remu 

Lingkungan Kerja 

 

Kebijakan yang 

sehat. 

Supervisi yang 

kompeten. 

Rekan kerja yang 

menyenangkan. 

Pengakuan 

simbol status. 

Kondisi kerja 

yang nyaman. 

Waktu kerja 

yang fleksibel. 

Pembagian 

Pekerjaan 

 

Tugas yang 

menarik. 

Tantanga

n 

pekerjaan

. 

Tanggung 

jawab 

Peluang 

akan 

pengakuan. 

Tercapainya 

tujuan. 

Tidak Langsung 

 

Jaminan Asuransi 

(Jiwa, Kesehatan) 

Bantuan Sosial Untuk 

karyawan 

Tunjangan, 

jaminan 

pensiun, 

jaminan 

kesejahteraan, 

sosial, beasiswa, 

dll. 

Ketidakhadiran 

yang dibayar : 

Langsung 

 

 Gaji 

 Upah 

 Komisi 

 Bonus 

Non Finansial Finansial 

nerasi 

Lingkungan 
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adalah untuk kebutuhan ekonominya. 

b.  Pemberian kompensasi yang makin baik akan dapat mendorong 

karyawan bekerja lebih produktif. 

c. Memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu 

perusahaan atau organisasi memberikan remunerasi yang tinggi dapat 

dijadikan tolak ukur bahwa semakin berhasil perusahaan tersebut 

membangun kinerja pegawainya karena pemberian remunerasi yang 

tinggi hanya mungkin apabila perusahaan/organisasi tersebut memiliki 

pendapatan yang cukup tinggi dan mau memberikan remunerasi yang 

tinggi dengan harapan akan semakin maju perusahaan tersebut.’ 

d. Menunjukkan keseimbangan dan keadilan. Ini berarti pemberian 

remunerasi berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

karyawan pada jabatan yang ia duduki sehingga tercipta keseimbangan 

antara “input” dan “output”.
57

 

 

D. Remunerasi Dalam Islam 

 

Remunerasi adalah bentuk kompensasi atas balas jasa yang telah 

diberikan oleh tenaga kerja dari hasil pekerjaannya. Allah berfirman dalam 

Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 : 

ّٖو هَُكۡى ًَ َّٖع ُ ّٖٱَّللَّ ّٖفََسيََري هُىْا ًَ ّٖٱۡع ّٖقُِم ًَٰ ّٖإِنَ ٌَ و َّٖوَستَُردُّ ٌَْۖ ۡؤِينُى ًُ َّٖوٱۡن َوَرُسىنُهُۥ

ّٖ ٌَ هُى ًَ بُّٖكنتُۡىّٖتَۡع ًَ َدِةّٖفَيُنَبِّئُُكىّٖبِ هََٰ هِِىّٖٱۡنَغۡيِبَّٖوٱنشَّ  ١َّٖٓٔعَٰ

Dan Katakanlah: "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 
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ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.’ 

 

Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al Misbah menjelaskan, QS. 

At- Taubah ayat 105 sebagai berikut:” Bekerjalah kamu demi karena Allah 

semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu 

maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan 

memberi ganjaran amal kamu itu”. Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau 

kompensasi/remunerasi). Jadi, kaitan ayat ini dengan tunjangan 

kinerja/remunerasi  sangat jelas, bahwa Allah akan memberikan balasan yang 

setimpal terhadap apa yang kita kerjakan didunia dan meminta pertanggung 

jawabannya.
58

 

Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya 

sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai, 

berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki 

andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya Dan oleh 

karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan 

pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan
59

 

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia 

khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa 

dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang 

memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama 

dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaaan pada objek transaksi yang 
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diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas 

barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek 

transaksinya adalah barang
60

 

Surat al-baqarah ayat 33: 

ّٖإِنِّّٖ ّٖنَُّكۡى ّٖأَقُم ّٖأَنَۡى ّٖقَبَل بَٰٓئِِهۡى ًَ ّٖبِأَۡس ّٖأَۢنبَأَهُى بَٰٓ ًَّ ّٖفَهَ بَٰٓئِِهۡىْۖ ًَ ّٖبِأَۡس ّٖأَۢنبِۡئهُى ـ َبَدُو
َٰٓ ّٖيََٰ َّٖغۡيَبّٖقَبَل ّٖأَۡعهَُى يَٰٓ

ّٖ ٌَ ى ًُ َّٖوَيبُّٖكنتُۡىّٖتَۡكتُ ٌَ ِتَّٖوٱۡۡلَۡرِضَّٖوأَۡعهَُىَّٖيبّٖتُۡبُدو َىَٰ ًََٰ ٣٣ّّٖٖٱنسَّ

ّٖ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat 

apa yang kamu kerjakan.” (Qs: al-baqarah:33) 

 

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. 

Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah 

bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang 

mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa 

orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.  

Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, 

diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan 

upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga 

sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut 

dan layak pula untuk diterima.
61
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data penelitian secara keseluruhan jawaban responden 

untuk variabel (X) Remunerasi kecendrungan responden memilih 

jawaban “Pemberian insentif membuat saya lebih antusias untuk 

menyelesaikan tugas secara tepat waktu” mendapatkan persentasi 

paling besar yaitu sebanyak 71,875%. Sedangkan jawaban responden 

untuk variabel (Y) Kinerja yang mendapatkan persentasi terbesar 

pertama yaitu “Perintah atasan merupakan tugas yang harus 

dikerjakan” mendapatkan persentasi sebanyak 71,875%., 

2. Berdasarkan rekapitulasi keseluruhan hasil kinerja Polsek Bangkinang 

Barat mendapat presentasi sebesar 91,16% yang berarti tingkat efektifitas 

pemberian remunerasi pada  Polsek Bangkinang Barat yaitu “Efektif” 

3. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  bahwa Anggota Kepolisian 

Polsek Bangkinang Barat merasakan Remunerasi tersebut efektif dalam 

peningkatan kinerja mereka dan juga dapat memacu semangat pada diri 

anggota untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan. 
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4. Ditinjau dari ekonomi syariah pemberian Remunerasi sudah diatur dalam 

islam yaitu  suatu bentuk kompensasi atas balas jasa yang telah diberikan 

oleh tenaga kerja dari hasil pekerjaannya. Remunerasi tersebut harus 

mengedapankan kaidah-kaidah dalam islam seperti keadilan memberikan 

remunerasi yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, Saling 

bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat 

menuju pada kesejahteraan bersama, Tidak boleh ada tipu daya atau 

sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada 

pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan, dan tidak boleh 

bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan. Dalam 

penelitian ini pemberian Remunerasi  sudah berdasarkan prinsip islam 

karena jumlah remunerasi yang diberikan membuat kinerja yang dilakukan 

menjadi efektif. Remunerasi ini juga sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Polsek Bangkinang 

Barat.  

B. Saran 

Berdasakan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambi berkaitan dengan 

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya dapat 

dilakukan dan bermanfaat bagi efektivitas kinerja anggota kepolisian Polsek 

Bangkinang Barat yaitu: 

1. Kepada seluruh anggota kepolisian Polsek Bangkinang Barat harus terus 

meningkatkan efektifitas kinerjanya yaitu harus selalu meningkatkan 
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semangat dalam bekerja karena untuk mendukung peningkatan kinerja 

harus diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik. 

2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti tingkat 

efektivitas  lain yang diluar Remunerasi yang dapat meningkatkan kinerja. 

Hal ini dikarenakan, untuk dapat memperluas penelitian dengan 

menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin akan menghasilkan 

peneitian yang lebih rinci.   
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LAMPIRAN



 
 

 

Lampiran 1: Kuesioner 

KUESIONER 

Responden yang terhormat, 

Nama saya Putri Septya Leony Salim , Saya adalah Mahasiswa S1 Ekonomi 

Syariah Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang 

melakukan penelitian yang berjudul Tingkat Efektivitas Remunerasi Tehadap 

Kinerja Anggota Kepolisian Polsek Bangkinang Barat ditinjau dari Ekonomi 

Syariah. Untuk itu, mohon kesediaan bapak/ibu  untuk berpartisipasi dalam 

mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban SALAH dalam pengisian kuesioner ini 

dan identitas Bapak/Ibu akan kami rahasiakan. Atas bantuan Bapak/Ibu kami 

ucapkan banyak Terimakasih. 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang 

menurut Bapak/Ibu sesuai 

2. Berilah tanda ceklis (✓) ataupun silang (X) pada jawaban yang 

paling sesuai menurut Anda. 

Keterangan Jawaban : 

Keterangan Nilai 

SS (Sangat Setuju) 4 

S (Setuju) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : ................................ 

2. Pangkat                       :……………………. 

3. Jabatan  :…………………… 



 

 

 

4. Umur   : ................................ 

5. Jenis Kelamin  : Laki – Laki / Perempuan 

 

III.  KUESIONER PENELITIAN 

 

Variabel (x) Remunerasi  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Perbedaan jumlah remunerasi yang diterima 

tidak membuat saya semangat dalam bekerja 

    

2 
Kenaikan gaji setiap tahunnya sudah melalui 

prosedur yang baik 

    

3 
Pemberian insentif membuat saya lebih 

antusias untuk menyelesaikan tugas secara 

tepat waktu 

 

    

4 
Bonus/reward yang saya terima berperan 

dalam menjaga produktivitas kinerja saya. 

    

5 
Besarnya penghasilan menjadi penentu 

kesuksesan karir seorang anggota polisi. 

 

    

6 
Semangat kerja saya menurun bila teringat 

gaji yang tidak mencukupi kebutuhan saya  

 

    

7 
Saya akan lebih bersemangat kerja jika 

pekerjaan tersebut dapat memberikan 

keuntungan finansial bagi saya. 

 

    

8 
Instansi memberikan remunerasi yang sesuai 

dengan  kemampuan saya bekerja sebagai 

polisi 

 

    



 

 

 

9 
Gaji yang saya terima selama ini telah 

memadai 

 

    

10 
Saya memperoleh berbagai tunjangan yang 

saya butuhkan, seperti THR, tunjangan 

kesehatan, tunjangan kecelakaan 

    

11 
Remunerasi  saya cukup, mengingat 

tanggung jawab yang saya pikul 

    

12 
Tunjangan yang saya terima cukup banyak     

13 
Jika tidak ada bonus saya akan malas dalam 

bekerja 

    

14 
Meskipun gaji yang diberikan tidak terlalu 

besar saya akan tetap bekerja pada 

organisasi ini 

    

15 
Jika ada tawaran dari instansi lain yang 

memberikan gajiyang lebih besar, saya akan 

menolaknya 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Variabel (y) kinerja  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Peran saya sebagai polisi sesuai dengan 

minat dari dalam diri saya sendiri. 

 

    

2 
Saya sanggup memberikan pelayanan lebih 

dalam bekerja agar tercapai tujuan 

pekerjaan. 

 

    

3 
Saya dapat mengukur progresifitas kerja 

secara rutin melalui hasil kerja yang 

dipantau oleh pimpinan.  

 

    

4 
Perintah atasan merupakan tugas yang harus 

dikerjakan 

    

5 
Saya bersedia ditempatkan disemua satuan 

kerja 

    

6 
Rasa kebanggaan bekerja sebagai polisi 

membuat tinggi diri 

    

7 
Evaluasi dari rekan seprofesi berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja saya sebagai 

seorang polisi. 

 

    

8 
Saya merasa ada ketidakseimbangan antara 

kinerja seorang polisi dengan penghasilan 

yang diperoleh 

 

    

9 
Memiliki kinerja yang baik sebagai seorang 

polisi bergantung pada seberapa tinggi 

tingkat pendidikan yang saya miliki 

 

    

10 
Publik berperan serta dalam menilai kinerja     



 

 

 

polisi yang professional. 

 

11 
Evaluasi kinerja saya sebagai seorang 

anggota polisi sebaiknya dilakukan secara 

rutin & berkala oleh atasan. 

 

    

12 
Absensi kehadiran sangat penting dalam 

menegakkan disiplin kerja saya sebagai 

seorang polisi. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2:  

Tabulasi data variable (X) Remunerasi 
 

Responden  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15     ∑ 

1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 

2 1 4 4 4 1 2 1 3 3 3 1 1 4 3 1 36 

3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 4 41 

4 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 

5 1 2 3 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 3 3 40 

6 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 3 4 44 

7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 41 

8 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 

9 1 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 1 1 4 1 41 

10 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 43 

11 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 1 4 3 47 

12 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

13 1 4 4 4 1 2 1 4 4 4 1 1 4 3 1 39 

14 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 

15 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 38 

16 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 42 

17 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 42 

18 1 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 3 2 3 3 44 

19 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 

20 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 39 



 

 

 

21 2 3 4 3 3 1 1 3 3 4 4 2 1 3 3 40 

22 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 40 

23 1 3 4 4 1 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1 36 

24 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 36 

25 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 41 

26 4 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 4 1 3 3 46 

27 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 48 

28 1 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 3 2 3 3 44 

29 4 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 4 1 4 4 45 

30 1 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 41 

31 1 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 43 

32 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulasi data variable (Y) Kinerja 

Responden  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12   ∑ 

1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

2 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 3 39 

3 4 4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

5 3 3 1 3 2 3 3 4 4 4 3 4 37 

6 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 43 

7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 

8 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

9 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

10 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 

11 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 40 

12 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 35 

13 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 3 40 

14 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

15 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34 

16 3 3 3 4 4 1 4 1 1 4 4 4 36 

17 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 34 

18 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 40 

19 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

20 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

21 3 3 4 3 3 1 4 3 3 2 4 4 37 

22 4 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 35 



 

 

 

23 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 3 39 

24 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

25 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 37 

26 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 37 

27 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 42 

28 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 40 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 46 

30 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 39 

31 3 2 3 4 3 4 3 2 1 3 3 4 35 

32 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran wawancara 3:  

(13 dan 15 mei 2020) 

1. Menurut bapak,apakah dasar pemerintah memberikan remunerasi? 

Jawaban: “Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar pembayaran 

remunerasi, tapi yang saya tahu bahwa hanya dengan disiplin masuk kerja, 

kehadiran yang bagus, ada laporan kerja di lapangan, maka kita sudah 

memperoleh remunerasi. Besarannya sama saja semua sesama golongan”( 

Wawancara dengan bapak Brigadir Arya Artama,15 mei 2020) 

2. Apakah efektif memicu semangat Karena adanya pemberian remunerasi 

kepada anggota polri tersebut: 

Jawaban: “Pemberian remunerasi kepada anggota polri tersebut cukup 

efektif menimbulkan semangat anggota untuk bekerja lebih giat dan 

maksimal  dalam melayani segala keluhan masyarakat” ( Wawancara 

dengan bapak Bripka Ulya Arifin,13 Mei 2020) 

3. Apakah evaluasi dari pimpinan berpengaruh pada kinerja bapak? 

Jawaban: : “iya, karna segala sesuatu atau hasil yang dikerjakan sangat 

berpengaruh kepada kami anggota polri agar dapat memberikan kinerja 

yang semakin baik”(Wawancara dengan bapak Bripka Ulya Arifin 13 

Mei 2020) 

4. Apakah pemberian tunjangan kinerja berdasarkan absen atau jabatan: 



 

 

 

Jawaban:  pembayaran remunerasi  memang masih berdasarkan pada bukti 

kehadiran dan kelas jabatan. Bukti kehadiran dievaluasi melalui tanda 

tangan absen (manual) dan kedisiplinan kehadiran anggota untuk apel 

pagi.Selain itu laporan jenis kegiatan di lapangan yang harus dilaporkan.( 

Wawancara dengan bapak Brigadir Nurkholis, 15 mei 2020) 

5. Apakah profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan dan 

sumber daya manusia yang menghasilkan aparatur yang professional? 

Jawaban: “untuk menwujudkan profesionalisme seorang anggota Polisi 

Republik Indonesia dibutuhkan pelatihan-pelatihan, pendidikan-

pendidikan tentang tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan. Seperti 

pelatihan tentang tata cara pengaturan lalu lintas, cara mengidentifikasi 

suratsurat kendaraan yang dicurigai tidak semestinya alias palsu atau 

pelatihan tentang cara menginterogasi seorang yang diduga pelau 

kejahatan”(Wawancara dengan bapak Iptu Supriadi selaku Kapolsek 

Bangkinang Barat,15 Mei 2020) 

6. Apakah perlu memberi penghargaan/reward kepada anggota polisi yang 

berprestasi?  

Jawaban: “Yang diharapakan seorang anggota Polisi Republik Indonesia 

terkait reward adalah tidak terkait hanya dengan imbalan, promosi jabatan, 

kenaikan pangkat, reward berupa ucapan terimakasih pun anggota sudah 

merasa sangat bahagia atau senang. Karena kadang seorang anggota Polisi 



 

 

 

sudah tertanam dalam semangat hidupnya bahwa kerja atau tugas yang 

dilakukan semata karena pengabdian kepada masyarakat.Mereka 

menyadari bahwa mereka dibayar oleh negara untuk melaksanakan 

dengan tulus ikhlas”(Wawancara dengan bapak Iptu Markus T. 

Sinaga SH,MH,15 Mei 2020) 

7. Apakah bapak setuju bahwa publik berhak memberikan penilain kinerja 

kepada anggota kepolisian? 

Jawaban: “ iya,saya setuju publik/masyarakat diharapkan memberikan 

masukan atau kritikan kepada anggota polri. Itu merupakan suatu evaluasi 

bgi kinerja kami kedepannya’(”(Wawancara dengan bapak Iptu 

Markus T. Sinaga SH,MH,15 Mei 2020) 

8. Apakah remunerasi  yang diterima sudah sesuai dengan kinerja Bapak ? 

Jawaban: “Alhamdulillah sudah, remunerasi yang saya terima sudah 

sesuai dengan beban dan hasil kinerja saya”(Wawancara dengan bapak 

Aipda Dian Trisandi,15 Mei 2020) 

9. Sejauhmana evaluasi kinerja berperan terhadap kinerja? 

Jawaban: “Evaluasi kinerja sangat berperan terhadap kinerja anggota. 

Pada kenyataan yang ada, kekurangan dalam kinerja lebih bisa 

meningkatakan kinerjanya setelah adanya evaluasi tersebut”(Wawancara 

dengan bapak Aipda Dian Trisandi,15 Mei 2020) 



 

 

 

10. Apakah menjadi seorang polisi merupakan minat dan cita-cita bapak? 

Jawaban: “Iya betul, suatu kebanggaan bagi diri saya bercita-cita menjadi 

seorang anggota polisi dan Alhamdulillah berkat kerja keras dan 

semangat, saya dapat mewujudkannya. Menjadi anggota polisi pun bukan 

hanya sekedar cita-cita,tetapi saya ingin mengabdikan diri saya kepada 

masyarakat dan negara’ (Wawancara dengan bapak Aipda Dian 

Trisandi,15 Mei 2020) 

11. Menurut bapak, apakah besar penghasilan menjadi penentu seseorang itu 

sukses dalam karir menjadi seorang polisi? 

Jawaban: “ Tidak juga, menurut saya penentu kesuksesan menjadi anggota 

polisibukan disebabkan oleh besarnya jumlah penghasilan yang diterima 

tetapi bagaimana seorang polisi tersebut giat dan dapat memberikan 

seluruh kemampuannya demi tercapai kinerja yang baik dan juga dapat 

menyelesaikan pekerjannya dengan baik pula. ( Wawancara dengan 

bapak Brigadir Andi Putra, 15 mei 2020) 

12. Apa harapan Bapak terhadap kesejahteraan yang semestinya anggota 

polisi terima ? 

Jawaban:” Kesejahteraan itu kan kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

instansi, maka tunaikanlah kewajiban tersebut sesuai peraturan dan hukum 

yang berlaku.  

( Wawancara dengan bapak Brigadir Andi Putra, 15 mei 2020)



 
 

 

LAMPIRAN 4: Dokumentasi 

1. Foto bersama Anggota Polsek Bangkinang Barat 

 

 

2. Foto bersama Kapolsek Bangkinang Barat 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Foto bersama Kanit Provos Polsek Bangkinang Barat 

 

                      



 

 

 

 

4. Foto bersama Kanit Binmas 

 



 

 

 

 

5. Foto bersama Kanit Intelkam 

 



 

 

 

 

 

 

6. Foto bersama Kanit Reskrim Bapak Markus T Sinaga, SH,MH 

 

 

 



 

 

 

7. Foto bersama Kasium 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Foto bersama Kanit Sabhara 
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