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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai

profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja dapat juga di

artikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Indonesia

(1994), kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat),

pekerjaan. Kinerja dan nilai pentingnya termasuk kedalam aspek kehidupan

modern. Cara pandang kita terhadap benda dan manusia termasuk cara kita

berperilaku akan mempengaruhi kinerja. Konsep kinerja telah menjadi inti

persepsi kita mengenai aktivitas kita, persepsi diri, nilai diri, dan pemahaman

kita tentang dunia.

Kerja  menurut Hasibuan (2003:41) adalah sejumlah aktivitas fisi dan

mental yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan . Sedang

kinerja menurut Mangkunegara (2004: 67) istilah kinerja berasal dari Job

Perfomence atau Actual Perfomence (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai seseorang). Kinerja (prestasi) adalah hasil kerja secara kualitas,

kuantitas dan kuntinyunitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.
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Menurut Helfert (dalam Rivai dan Sagala, 2009: 604) kinerja adalah

suatu tampilan keadaan secara utuh atas prestasi yang dipengaruhi oleh

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang

dimilki. Perilaku merupakan perilaku nyata yang dikumpulkan setiap orang

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan karyawan sesuai dengan peran dalam

perusahaan. (Rivai dan sagala, 2009: 548).

Menurut Sedarmayanti (2003: 147) kinerja (performance) adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian

tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral

dan etika. Selanjutnya Sedarmayanti (2003: 152) kinerja diartikan sebagai

hasil kerja seseorang dan merupakan sesuatu proses manajemen dari suatu

organisasi secara keseluruhan dimana hasil kinerja tersebut dapat ditunjukan

secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah

ditentukan).

Menurut Handoko (2000: 135) kinerja sebagai proses dimana organisasi

mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Perfomence atau pekerjaan adalah

catatan outcome yang dihasilkan oleh fungsi suatu pekerjaan tertentu atau

selama kegiatan priode tertentu. Sedangkan menurut Wibowo (2007: 7) kinerja

berasal dari kata Perfomence, adapula yang mengartikan perfomence sebagai

hasil kerja/ prestasi kerja. Namum sebenarnya kinerja mempunyai makna lebih

luas bukan hanya hasil kerja tapi juga termasuk bagaimana proses kerja

berlangsung.
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2. Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi Kinerja

Out-put yang dihasilkan dalam usaha tidak terlepas dari kinerja yang

dihasilkan oleh karyawan. Namun tidak semua kerja yang dilakukan

menghasilkan kinerja yang sama. Kinerja yang dihasilkan oleh karyawan

sangat ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal individu

karyawan. Menurut Mangkunegara (2005: 67-68) Faktor yang mempengaruhi

kinerja (prestasi kerja) adalah:

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan reability (knowledge +skill). Artinya pegawai

yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ: 110-120) dengan pendidikan yang

memadai untuk jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

Oleh karena itu, pegawai perlu di tempatkan pada pekerjaan yang sesuai

dengan keahlianya (the righ man in the right place, the right man on the rigt

job).

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang pegawai dalam menghadapi

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

c. Dukungan yang diterima

Dimaksud dengan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan suatu

dorongan atau semangat kerja. Atau dengan kata lain pendorong semangat

kerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja adalah
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atasan, rekan sekerja, serana fisik, kebijaksanaan dan peraturan, imbalan jasa

uang dan non uang, jenis pekerjaan dan tantangan. Jadi motivasi individu

untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh sistem kebutuhannya.

d. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan

Pada dasarnya manusia secara alami selalu akan bereaksi terhadap

lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya ini termasuk juga lingkungan

kongkrit maupun abstrak. Lingkungan kongkrit adalah segala sesuatu yang

dapat kita lihat, raba, ataupun dengar. Sedangkan lingkungan abstrak adalah

segala sesuatu yang tidak langsung kita lihat, raba, ataupun dengar tapi

terungkap dalam sikap keseharian kita. Secara alami, kita akan bereaksi

terhadap stimuli-stimuli ini.

Kita akan mempelajari segala mata pelajaran yang ada. Kita bertutur kata

seperti yang dicontohkan dan menjaga tindak-tanduk kita. Kita juga bereaksi

terhadap orang tua, misalnya pada saat kita diharapkan untuk jadi juara,

secara tidak langsung kita berusaha untuk memenuhi harapan tersebut. Bila

kita gagal memenuhi harapan ini, kita merasa tidak enak juga. Demikian

pula kita bereaksi sesuai dengan pendapat dari kawan-kawan kita dan

penilaian yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Hal serupa juga

terjadi pada saat kita bekerja. Kita cenderung bereaksi terhadap harapan-

harapan dari atasan kita pada saat bekerja. Demikian pula bawahan dan anak

buah yang kita pimpin bereaksi terhadap diri mereka sebagaimana kita

bereaksi terhadap harapan dan demikian yang ditujukan pada diri kita.
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e. Hubungan dengan organisasi

Sesuaikan ekspektasi anda dengan kemampuan karyawan di tiap bagian. Ini

adalah langkah yang cukup sulit kerena bila anda menetapkan standar yang

terlalu tinggi, anda akan dianggap tidak realitis. Tapi bila anda memberikan

ekspektasi yang terlalu rendah, itu sama saja dengan tidak memanfaatkan

potensi karyawan yang ada dengan maksimal. Dalam hal ini, anda harus

pandai-pandai mengevaluasi hasil kerja karyawan anda dan menilai potensi

apa saja yang sekiranya masih dapat dikembangkan dari karyawan tersebut

atau tim yang anda pimpin. Dengan demikian, mereka akan lebih

termotivasi lagi karena mengetahui ada tujuan nyata yang bisa diraih

bersama-sama.

3. Indikator Kinerja

Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di atas,

dapat ditarik suatu indikator (pengukuran) dari kinerja suatu organisasi. Kinerja

pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.

Menurut Sedarmayanti (2007: 196) kinerja karyawan adalah yang

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada

organisasi yang antara lain termasuk:

1. Kualitas, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan.

2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah,

jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

3. Jangka waktu adalah sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu

yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta
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waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

4. Sikap koperatif, merupakan tingkat sejauhmana karyawan atau pegawai

memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan

bawahan.

5. Kepercayaan

6. Tanggung jawab

B. Rencana Kerja

1. Pengertian Rencana Kerja

Menurut Rivai dan Sagala (2009: 127) rancang pekerjaan adalah proses

penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan/dilaksanakan, metode yang

digunakan untuk melakasanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut

berkaitan dengan pekerjaan lainya. Rancang pekerjaan menentukan bagaimana

hubungan kerja manajer dengan karyawan-karyawannya dan hubungan di

antara karyawan-karyawan itu sendiri rancang pekerjaan mempunyai arti

penting bagi karyawan dan perusahaan.

Desain pekerjaan adalah wahana yang secara sistematis

mengimplementasikan tingkat desentralisasi yang diinginkan dalam operasi

organisasi dan diyakini oleh manajer perlu untuk mencapai sasaran organisasi.

Desain pekerjaan merupakan suatu cara bagaimana manajer berkomunikasi

dengan karyawannya tentang kesempatan yang dapat diperoleh karyawan

karena mengunakan kekuasaan dan wewenang (Prayoga, 2008:9)

Rancang pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis terkait

dengan upaya memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan

dan kinerja karyawan. Dalam merancang suatu pekerjaan hendaknya
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memperhatikan hubungan antara teknologi dengan manusia, selain itu juga

harus menfasilitasi pencapai tujuan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan

yang melaksanakan pekerja tersebut. Menurut Simamora (dalam

Rachmawati, 2008:44) desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas

yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas

dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lain dalam

organisasi.

Simamora (2004:116) mengatakan desain pekerjaan adalah proses

penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang

digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan

tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Desain

pekerjaan memadukan isi pekerjaan (tugas, wewenang dan hubungan) balas

jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan (keahlian, pengetahuan dan

kemampuan) untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan

pegawai maupun perusahaan.

Handoko (2001:31) desain pekerjaan adalah fungsi penerapan kegiatan-

kegiatan kerja seorang individu atau kelompok pegawai secara organisasional.

Jadi yang dimaksud dengan desain pekerjaan adalah penentuan jenis-jenis

pekerjaan dan menempatkan pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang

dibutuhkan dalam pekerjaan atau jabatan tersebut.

Rancangan jabatan/ job design menjelaskan secara teperinci apa saja isi,

sebuah jabatan/pekerjaan dalam arti tugas-tugas, tanggung jawab, dan

wewenang yang spesifik terkait dengan sebuah pekerjaan/jabatan dan

hubungan-hubungan organisasionalnya (Ruky, 2006:65). Sedangkan menurut
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Mondy (2008: 121) perancangan pekerjaan (Job Design) adalah proses

menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang

dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dan cara yang bersangkutan

berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi.

Rencana kerja terdiri dari dua kata yaitu rencana dan kerja, Menurut

Hasibuan (2003:21) rencana adalah sauatu kegiatan dengan menetapkan

program. kerja (work) adalah usaha yang ditujukan untuk memproduksi atau

mencapai hasil. Pekerjaan (job) adalah pengelompokan tugas, kewajiban, dan

tanggung jawab yang merupakan penugasan total untuk karyawan. Tugas,

kewajiban, dan tanggung jawab ini mungkin berupa seiring waktu dan oleh

karena itu pekerjaan mungkin berubah. (Robert dan Jackson, 2006:187).

Rencana Kerja Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Riau merupakan

penjabaran rencana tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan

keluatan tahun 2009-2014 (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau,

2012)

Maksud kegiatan penyusunan rencana kerja adalah untuk menfektifkan

proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam

perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik

bidang perikanan dan kelauatan pada tahun 2012

Tujuan kegiatan penyusunan renja SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun yang akan datang

bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dalam melaksanakan
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan

misi pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan

program untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rencana Kerja

Rencana kerja (RENJA) SKPD Dinas Perikanan dan Kelauatan Provinsi

Riau  Tahun 2012 didasari oleh peraturan-peraturan rencana strategis antara

lain:

1. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan

Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kota/Kabupaten.

2. Pemerintah Daerah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (lembaran Negara RI 2007 nomor 89, tambahan lembaran Negara

RI Nomor 4741)

3. Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Peyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran RI Nomor 4817)

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Dinas Daerah Provinsi Riau

5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Provinsi Riau 2009-2013
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6. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Tahun 2009-2014

3. Indikator Rencana Kerja

Indikator-indikator rencana kerja SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan tujuan dan sasaran rencana kerja antara

lain.

1) Meningkatkan pelaksanaan mekanisme penyusunan perencanaan

pembangunan bidang perikanan dan kelautan dengan memantapkan

mekanisme perencanaan yang, aplikatif, partsipatif, efektif dan

dinamis dalam mengikuti perkembangan nasional.

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan bidang

perikanan dan kelautan dengan cara penguatan kapasitas kelembagaan,

tatalaksana kerja, dukungan fasilitas yang memadai.

3) Meningkatkan pengolahan dan akurasi data/informasi pembangunan

perikanan dan kelautan berdasakan data dan informasi yang

berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutahir dan kesinambungan

4) Meningkatkan manfaat pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pembangunan perikanan dan kelautan dengan evaluasi, pelaporan dan

penelitian.

5) Meningkatkan kerja sama pembangunan antar pemerintah pusat,

provinsi, daerah dan negara.
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C. Pengaruh Rencana Kerja Terhadap Kinerja

Rencana pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja dalam pekerjaan, terutama

pekerjaan-pekerjaan dimana motivasi karyawan dapat membuat perbedaan yang

besar. Biaya lebih rendah karena perputaran dan ketidakhadiran lebih rendah juga

berhunbungan dengan rencana pekerjaan yang baik (Manthis dan Jackson,

2006:190). Menurut Rivai dan Sagala (2009: 127) rangcang pekerjaan adalah

proses penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan/dilaksanakan, metode yang

digunakan untuk melakasanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut

berkaitan dengan pekerjaan lainya. Rancang pekerjaan menentukan bagaimana

hubungan kerja manajer dengan karyawan-karyawannya dan hubungan diantara

karyawan-karyawan itu sendiri rancang pekerjaan mempunyai arti penting bagi

karyawan dan perusahaan.

Dengan demikian sangatlah tentu ada pengaruh rancangan kerja terhadap

semangat kerja seorang karyawan, artinya semakin baik rencangan kerja maka

diansumsikan semangat kerja yang timbul semakin baik pula. Hal ini dikarenakan

desain kerja telah memberikan gambaran kerja yang professional untuk dikerjakan

oleh setiap karyawan yang terlibat dalam satu pekerjaan.

Simamora (2004:116) mengatakan desain pekerjaan adalah proses

penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan

untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan

dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi.

Desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan (tugas, wewenang dan

hubungan) balas jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan (keahlian, pengetahuan

dan kemampuan) untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan
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pegawai maupun perusahaa (Simamora, 2004: 117) Dengan demikin adanya

pengaruh desain pekerja terhadap semangat kerja.semangat kerja karyawan akan

baik seandainya desain pekerjaan terpenuhi dengan baik.

D. Tinjauan Islam Menganai Rencana Kerja dan Semangat Kerja

1. Tinjauan Islam Mengenai Rencana Kerja

Al-Qur’an menyatakan bahwa setiap diri itu hendaklah memperhatikan

apa yang telah diperbuat untuk hari esok pernyataan terdapat dalam Al-Qur’an

surat ayat.










Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr: 18)

Ini berarti Al-Qur’an menganjurkan agar manusia mengambil pelajaran

terhadap apa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi disekelilingnya

sebagai harapan. Sejalan dengan hal itu Rasulullah mengungkapkan

“bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya,

dan beribadahlah untuk ahiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”

Dalam konteks inilah, diperlukan rencana yang matang sebelum

melakukan sesuatu pekerjaan baik berkaitan dengan permodalan maupun

operasional kerja, karena itu merupakan suatu yang sangat penting dalam

menggapai tujuan yang diharapkan, rencana inilah yang akan memudahkan

jalan bagi tercapainya tujuan dari realisasi program yang direncanakan.
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2. Tinjauan Islam Mengenai Kinerja

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam

mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip

berikut:

1) Bahwa perkerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana

dapat dipahami dari firman Allah dalam Alquran Al-Isra ayat 36









Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (QS Al-Isra: 36)

2) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana dapat

dipahami dari hadis Nabi saw, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada

bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (Hadis Riwayat

Imam Bukhari).

3) Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik sebagaimana dapat

dipahami dari firman Allah QS Al-Mulk ayat 2:








Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa
di antara kalian yang dapat melakukan amal (pekerjaan) yang terbaik;
kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan
yang nyata, lalu Dia memberitahukan kepadamu tentang apa yang telah
kamu kerjakan.” (QS Al-Mulk: 2).
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Dalam Islam, amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk saleh

sehingga dikatakan amal saleh, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu

sesuai dengan standar mutu.

4) Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, oleh karena itu

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dapat

dipahami dari firman Allah QS At-Taubah ayat 105












Artinya: 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 ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
(QS At-Taubah: 105)

5) Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Pekerja

keras dengan etos yang tinggi itu digambarkan oleh sebuah hadis sebagai

orang yang tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat.

6) Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Ini

adalah konsep pokok dalam agama. Konsep imbalan bukan hanya berlaku

untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-

pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi. Di dalam Alquran ditegaskan

bahwa:
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Artinya: dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang
berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi
Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih
baik (syurga) (QS. An-Najm: 31)

Dalam hadis Nabi dikatakan, “Sesuatu yang paling berhak untuk kamu

ambil imbalan atasnya adalah Kitab Allah.” (H.R. al-Bukhari). Jadi,

menerima imbalan atas jasa yang diberikan dalam kaitan dengan Kitab

Allah; berupa mengajarkannya, menyebarkannya, dan melakukan

pengkajian terhadapnya, tidaklah bertentangan dengan semangat

keikhlasan dalam agama.

7) Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat

terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat

yang dipunyai pelakunya: jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai

riza Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika

tujuannya rendah (seperti, hanya bertujuan memperoleh simpati sesama

manusia belaka), maka setingkat itu pulalah nilai kerjanya tersebut. Sabda

Nabi saw. itu menegaskan bahwa nilai kerja manusia tergantung kepada

komitmen yang mendasari kerja itu. Tinggi rendah nilai kerja itu diperoleh

seseorang sesuai dengan tinggi rendah nilai komitmen yang dimilikinya.

Dan komitmen atau niat adalah suatu bentuk pilihan dan keputusan pribadi

yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dianutnya. Oleh karena itu,

komitmen atau niat juga berfungsi sebagai sumber dorongan batin bagi
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seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, atau, jika ia

mengerjakannya dengan tingkat-tingkat kesungguhan tertentu.

8) Menurut  Majid (1992: 417) ajaran Islam menunjukkan bahwa “kerja” atau

“amal” adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya, manusia ada karena

kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan

kemanusiaan. Jika filsuf Perancis, Rene Descartes, terkenal dengan

ucapannya, “Aku berpikir maka aku ada” (Cogito ergo sum) karena

berpikir baginya bentuk wujud manusia maka sesungguhnya, dalam ajaran

Islam, ungkapan itu seharusnya berbunyi “Aku berbuat, maka aku ada.”

Pandangan ini sentral sekali dalam sistem ajaran Islam. Ditegaskan bahwa

manusia tidak akan mendapatkan sesuatu apa pun kecuali yang ia

usahakan sendiri

Menurut Tasmara (2002:27) kerja adalah aktivitas dinamis dan

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan (jasmani dan rohani), dan

didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesunguhan

untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai pembuktian kepada Allah

SWT. Sedangkan kerja keras berarti  bekerja dengan segala penuh kesunguhan

untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dalam ajaran Islam, beramal dengan semangat penuh

pengabdian yang tulus untuk mencapai keridhaan Allah dan meningkatan taraf

kesejahteraan hidup umat adalah fungsi manusia itu sendiri sebagai

khalifatullah fi al-Ardl. Dalam beramal, zakat misalnya, bisa dimanfaatkan

hasilnya untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti menyantuni anak

yatim, janda, orang yang sudah lanjut usia, cacat fisik atau mental dan
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sebagainya, secara teratur per bulan, atau sampai akhir hayatnya, atau sampai

mereka mampu mandiri dalam mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang disajikan

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasikan sebagai masalah penting. Kerangka penelitian yang baik akan

menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara

teoritis dijelaskan hubungan antara variabel indenpenden dengan variabel

dependen. Yang kemudian dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian

(Sugiyono, 2012: 65-66). Adapun variabel-variabel pada penelitian ini masing-

masing terdiri dari satu variabel indenpenden dan satu variabel dependen.

Variabel indenvenden rencana kerja (X) dan variabel dependen kinerja (Y).

Untuk memudah kan memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini

bisa dilihat gambar berikut ini:

Gambar II.1 Kerangak Bepikir

Sumber: Rencana Kerja SKPDDinas Perikanan dan Kelautan Prov. Riau (2012)
dan Sedarmayanti (2003)

F. Definisi Konsep Operasional

Konsep Operasaional variabel penelitian merupakan acuan yang digunakan

penulis dalam merancang penyelesaian dan pembahasan penelitian yang

berkenaan dengan subjek-subjek penelitian. Adapun operasional variabel

penelitian ini sebagai berikut:

Rencana Kerja (X) Kinerja (Y)
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1. Rencana Kerja (X), Rencana Kerja Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi

Riau merupakan penjabaran rencana tahunan dan Rencana Strategis Dinas

Perikanan dan keluatan (Renja Dinas Perikan dan Kelautan Prov. Riau,

2012)

Indikator-indikator:

1) Meningkatkan pelaksanaan mekanisme penyusunan perencanaan

pembangunan bidang perikanan dan kealautan dengan memantapkan

mekanisme perencanaan yang, aplikatif, partsipatif, efektif dan

dinamis dalam mengikuti perkembangan nasional.

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan bidang

perikanan dan kelautan dengan cara penguatan kapasitas kelembagaan,

tatalaksana kerja, dukungan fasilitas yang memadai.

3) Meningkatkan pengolahan dan akurasi data/informasi pembangunan

perikanan dan kelautan berdasarkan data dan informasi yang

berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutahir dan kesinambungan

4) Meningkatkan manfaat pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pembangunan perikanan dan kelautan dengan evaluasi, pelaporan dan

penelitian.

5) Meningkatkan kerja sama pembangunan antar pemerintah pusat,

provinsi, daerah dan negara.

2. Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan

wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi
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secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika,

(Sedarmayanti, 2003: 147)

Indikator-indikator:

1) Kualitas, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan

2) Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah,

jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

3) Jangka waktu adalah sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada

waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain

serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.

4) Sikap koperatif, merupakan tingkat sejauhmana karyawan atau

pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara

rekan kerja dan bawahan.

5) Kepercayaan

6) Tanggung jawab

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, atau jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum

jawaban empirik. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru dirasakan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh dari pengumpulan data. (Sugiyono, 2012:70) adapun hipotesis

pada penelitian ini:



30

H1 : diduga rencana kerja dan kinerja pegawai Dinas Perikanaan

Kelautan Provinsi Riau sudah baik

H2 : Diduga rencana kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pegawai Dinas Perikanaan Kelautan Provinsi Riau

II.8 Penelitian Terdahulu

Muhammmad Husin (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh

desain pekerjaan terhadap kinerja pegawai dengan judul penelitian pengaruh

desian pekerjaan terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Utama

Pekanbaru. Hasil penelitian diperoleh kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Cabang

Utama Pekanbaru sebesar 59, 70% dipengaruhi oleh desain pekerjaan.

Agustia Rahayu (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh

lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan di PT Telkom Pekanbaru.

Hasil corelasi menujukan adanya hubungan atau pengaruh lingkungan kerja

terhadap semangat kerja adalah 0,563 atau 56,30%

Nurwati (2012) melakukan penelitian pengeruh budaya organisasi, perilaku

kerja terhadap kerja dengan judul “pengaruh budaya organisasi dan perilaku kerja

terhadap kinerja karyawan (studi kasus koperasi unit desa provinsi Sulawesi

tengara). Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa koefesien determinan total

untuk budaya organisasi terhadap kinerja melalui perilkau kerja sebesar R = 0,872

atau senilai 87, 2%

Aktan, A Margono, dan Guntar Riady (2013) dalam eJournal

Adminstrative Reform melakukan penelitian tentang kinerja dengan judul pengar

penempatan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
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pengaruh/hubungan yang positif antara penempatanpegawai yang tepat terhadap

kinerja Pegawai pada Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur, hal ini

dibuktikan bahwa Penempatan merupakan salah satu faktor yang sangat

berpengaruh terhadap kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan hasil penelitian

menunjukan persentase 81,22 % dan yang sisanya 18,78 % dipengaruhi oleh

faktor – faktor lain.

Pada penelitian ini, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang

sebelumnya adalah variabel independen penelitian, dimana pada dua penelitian

sebelumnya menunjukan bahwa variabel independen (desain pekerjaan)

mempengaruhi kinerja. sedangkan pada penelitian variabelnya indenpendenya

adalah rencana kerja (RENJA) dan dependennya adalah kinerja.


