
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua

kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh,

alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua

akan tetap tersimpan, kehidupan yang bahagia dijamin untuk mereka yang bekerja dan tidak

membuang waktu dengan berdiam diri saja, manusia hendaknya sanggup bekerja

bersungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang gembira dan bahagia.1. Hal ini

disebutkan dalam QS (Al Qashash : 77)










Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat diatas memberikan keterangan bahwasannya segala sesuatu yang di kerjakan

senantiasa mendapat pengawasan langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu semua pekerjaan

yang di lakukan hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena semua itu diminta

pertanggung jawaban dihadapan Sang Ilahi. Dalam perusahaan diperlukan karya`wan.

Karyawan dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan

kontribusi terhadap maju dan mundurnya sebuah perusahaan, mengatur karyawan adalah sulit

1 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248-251
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dan kompleks karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar

belakang yang heterogen yang dibawa kedalam organisasi.2.

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program yang diarahkan selalu

berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan dan menghindari permasalahan-

permasalahan yang terjadi, masalah-masalah dalam kinerja dapat muncul dari tidak tepatnya

pernyataan misi yang terlalu sempit atau justru terlalu luas apabila misi tidak memberikan

topik integratif bagi bisnis perusahaan manajer menjadi tidak jelas dengan arah perusahaan.3.

Perusahaan juga menyadari bahwa dalam lingkungan yang sedang berkembang

dengan pesat kemahiran kepemimpinan yang lebih tinggi diperlukan dikalangan manajer,

teknik dan dengan semakin kerasnya persaingan maka juga diperlukan sikap pengusaha yang

sejati (entrepreneural attitude).4 Setiap manajer mempunyai separangkat sasaran yang harus

dicapai untuk mendefenisikan pekerjaan, manajer yang tidak mempunyai gambaran yang

jelas tentang pekerjaan cenderung mengelola dengan cara tidak tepat, selalu bersifat khas

karena sesungguhnya tidak ada dua organisasi, dalam suatu organisasi berbasis tim pencapain

kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja yang terdiri dari sekelompok orang dengan

latar belakang budaya berbeda dan konpetisinya bervariasi, keberhasilan sangat ditentukan

oleh kemampuannya bekerja, untuk mampu mempertahankan eksitensinya dan meningkatkan

kemampuan kinerja perlu melakukan strategi.5

Strategi adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang

mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi

untuk menuju pencapain tujuan-tujuannya, sedangkan yang dimaksud dengan kinerja

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

2 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2007) Cet Ketiga, h.
394

3 J, David Hunger, Manajemen Strategi, (Yogyakarta, 2003), Ed, II, h. 200
4Harold J, Leavitt, Psikologi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 283
5 Sondang, P. Siagian, Analisa Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, (Jakarta: PT.

Toko Gunung Agung), h. 8-13



pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan

kepadanya.6. Para karyawan ini telah memberikan yang terbaik buat perusahaan dan telah

melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai karyawan seperti, mereka

mengembangkan aktivitas persiapan untuk membantu dalam menyelesaikan sasaran yang

ditetapkan dan mendiskusikan semua dengan manajernya apa yang ingin mereka lakukan

yang berhubungan dengan untuk kelancaran dan perkembangan perusahaan tersebut, mereka

tidak mau melakukan sesuatu itu tanpa diketahui oleh manajer atau pimpinannya.

Dalam hal ini strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja

karyawan tersebut  adalah:

1. Pelatihan dan Pengembangan yaitu, suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan

efesien, pelatihan dan pengembangan bertujuan selain untuk meningkatkan efesiensi

dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja namun juga untuk

menutupi kecakapan karyawan dan permintaan jabatan.

2. Penilaian Kinerja yaitu, memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk

digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan standar-standar kinerja karyawan yang

rendah serta memotivasi karyawan diwaktu berikutnya, penilaian kinerja karyawan

tidak hanya menyangkut aktivitas sebaik apa karyawan bekerja namun juga penilaian

sebaik apa manajemen sumber daya manusia.

3. Memberikan Tunjangan yaitu, suatu bagian utama dari total konvensasi yang

jumlahnya terus meningkat untuk memikat dan mempertahankan kinerjanya.7

Strategi peningkatan kinerja adalah yaitu cara perusahaan untuk meningkatkan kinerja

karyawan agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai dan supaya peningkatan kinerja

6 Henry Sinamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1997), Cet Ke-3, h.
9

7Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT, Bumi
Aksara), h. 121-123



tersebut dapat berhasil maka perusahaan perlu mengetahui sasaran kinerja 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 pencapain akan lebih mudah.8

Oleh karena itu sangat bijaksana jika pengusaha menerapkan strategi-strategi yang minimum

kesalahan penilaian dengan menggunakan sistem jitu, program tersebut dirancang untuk

membantu para manajer memantau kejadian-kejadian, kunci dan kemudian menggunakan

informasi ini secara sistematis dan analistis dalam melakukan penilaian, penilaian juga harus

dilatih menjadi kritis, bagaimana kemampuan diri mereka atau keyakinan bahwa mereka

sanggup memberi ranting secara akurat dan sanggup menangani akibat yang timbul dari

pemberian umpan balik negatif.

Kemampuan diri dapat ditingkatkan melalui pengamatan terhadap keberhasilan orang

lain menangani proses penilaian, mempraktekkan prilaku, dan menerima pengarahan dan

umpan balik bagaimana melakukannya dengan lebih baik, penggunaan penilaian kinerja

secara strategis berusaha memastikan bahwa ukuran kinerja mencerminkan sasaran bisnis 9.

Kajian tentang bisnis perusahaan-perusahaan menunjukan bahwa strategi tidak hanya

menentukan stabilitas arah dan orientasi yang konsisten tapi juga memungkinkan untuk

diterapkan secara fleksibel, untuk mengidentifikasi penilaian pasar saham kecocokan strategi

dengan jenis barang atau jasa dan keahlian dalam menerapkan teknik-teknik motivasi dan

menentukan keberhasilan bisnis selanjutnya.10

Dalam perkembangan perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya

manusia seefektif dan seefisien mungkin, pemamfaatan sumber daya alam tersebut dapat

diberdayakan melalui kegiatan pertanian, peternakan, perdagangan, sarana transportasi

8 Anwar Prabu, Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Perusahaan, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005), Cet Ke-6, h. 4

9 Randall S, Schuler, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:1999), h. 40-50
10 Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Ciracas), h. 264-
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maupun pertambangan, pemanfaatan sumber daya alam itu harus ditujukan untuk

mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk

menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus

dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk sinergi. Dalam hal ini peran sumber

daya manusia sangat menentukan. 11

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan

karsa) semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai

tujuan, betapapun majunya teknologi, perkembangan imformasi, tersedianya modal dan

memadainya bahan jika tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan.12

SDM dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan SDM, baik secara

individual maupun kolektif. SDM dilakukan secara formal dan informal, baik langsung

maupun tidak langsung ( laporan tertulis), audit formal dilakukan oleh atasan langsung atau

orang yang dapat memberikan sanksi, audit formal dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak

dapat memberikan sanksi tetapi penilaiannya sangat objektif jadi perlu diperhatikan penilaian

formal sebagai masukan. Hal ini perlu supaya karyawan termotivasi untuk meningkatkan

disiplin, semangat kerja dan prilakunya.13. Sistem kinerja yang paling baik meskipun tidak

efektif apabila banyak variabel yang tidak terkait dimasukkan dalam proses penilaian kinerja.

Dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan yang

tercermin pada harga pasar saham, bagi perusahaan yang telah go public perusahaan tidak

boleh mengabaikan tanggung jawabnya, seperti perlindungan terhadap karyawan,

pembayaran upah kepada karyawan dan keselamatan kerja karyawan. Bekerja pada dasarnya

11 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 30
12 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed,1Cet, 3, h. 3
13 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h.
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yaitu bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari bekerja tersebut baik dalam

perusahaan maupun dalam hal yang lain.14

Berdasarkan hasil pendataan peneliti, peneliti melihat adanya permasalahan pada PT.

Ganpati Tredding ini, adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT. Ganpati Tredding

tersebut adalah terdapatnya berbagai macam sikap karyawan yang tidak diinginkan, salah

satunya yaitu, mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kurang semangat dalam

bekerja dan ada juga kadang-kadang para karyawan yang sengaja tidak bekerja dengan baik

dalam bidang pekerjaanya, yaitu dalam bidang melakukan pencincangan daun gambir dan

penyalaian daun gambir, dalam hal ini, sikap karyawan seperti ini disebabkan oleh beberapa

hal salah satunya yaitu, terlambatnya menerima gaji, pelayanan yang diberikan tidak

memuaskan, pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sepadan dengan kerja karyawa.

Apabila perusahaan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada karyawan, maka dengan

kondisi kesehatan yang cukup baik itu pula karyawan bisa bekerja dengan produktivitas yang

tinggi. Didalam perusahaan pelayanan itu pengaruhnya juga besar bagi karyawan, apabila

perusahaan memberikan pelayanan yang kurang baik dan menganggap karyawan itu sebagai

faktor produksi, maka para karyawan akan kehilangan motivasi dan kerja yang baik.15

Berdasarkan urain diatas maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini

menjadi objek penelitian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya

ilmiah yang disusun dengan judul: “ STRATEGI PT. GANPATI TREDDING DALAM

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi

Kasus di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)”.

B. Batasan Masalah

14 I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik, (PT. Gelora Aksara Pratama,
2011), h. 11

15 Bapak Kahar ( Sekretaris PT. Ganpati Tredding Gunung Bungsu) Wawancara, 11 Desember
2013.



Sebagaimana di ketahui ketika berekonomi dalam Islam pembahasannya sangat luas

dan kompleks, maka penulis membatasi masalah tersebut yaitu masalah,“ Strategi PT.

Ganpati Tredding dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Menurut Ekonomi Islam”.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan?

2. Bagaimana respon karyawan terhadap strategi-strategi yang dilakukan PT. Ganpati

Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi PT. Ganpati Tredding dalam

meningkatkan kinerja karyawan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja

karyawan.

b. Untuk mengetahui respon karyawan terhadap strategi yang dilakukan PT. Ganpati

Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan.

c. Untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja karyawan pada PT. Ganpati

Tredding menurut ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna

pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran dan perbandingan

dalam melakukan penelitian.

c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam (SE,sy) pada

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim.



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Gunung Bungsu

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dikarenakan pabrik gambir ini

merupakan salah satu perusahaan yang ada di Gunung Bungsu, sehingga dapat

diharapkan dapat memberikan data-data yang valid tentang strategi PT. Ganpati

Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan menurut ekonomi Islam.

2. Subyek dan Obyek Penilitian

Subyek dalam penelitian ini adalah para karyawan, sedangkan yang menjadi

objek penelitian ini adalah strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja

karyawan di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Ganpati Tredding

XIII Koto Kampar didesa Gunung Bungsu yang berjumlah 20 orang, yang pada saat

itu pada 2011, karena jumlah populasinya sedikit, maka penulis mengambil sampel

dengan metode total sampling yaitu penulis mengambil seluruh populasi untuk

dijadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ataupun dari berbagai

pihak yang mengetahui masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati

langsung gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan

gambaran yang secara nyata tentang penelitian tersebut.



b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung kepada pimpinan PT. Ganpati

Tredding Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan para karyawan

yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

c. Dokumen, yaitu pengumpulan data yang melalui dokumen atau arsip yang ada

pada subyek penelitian.

d. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau pertanyaan yang

sudah disiapkan oleh peneliti kepada responden yang akan diteliti.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

deskriptif kualitatif yaitu, menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari

data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lain, sehingga

diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode penulisan

a. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang

bersifat umum.

b. Metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus

dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Metode deskriptif, yaitu mengemukakan uraian atas fakta yang diambil dengan

apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masala, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini membahas tentang sejarah

Singkat perusahaan, struktur organisasi, produk-produk perusahaan.



BAB III : Landasan teori yang terdiri dari pengertian strategi, strategi pembinaan

karyawan, tujuan pembinaan karyawan dan kinerja dalam pandangan

ekonomi Islam.

BAB IV : Dalam bab ini menjelaskan tentang strategi PT. Ganpati Tredding dalam

meningkatkan kinerja karyawan dan Tinjauan ekonomi Islam terhadap

strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan.

BAB V : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.




