
BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan

sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar, selain itu strategi mempengaruhi

perkembangan jangka panjang perusahaan, strategi ini juga mempunyai konsekuensi

multifungsional atau multifisional serta perlu mempertimbangkan, baik factor ekternal

maupun internal yang dihadapi perusahaan. Tujuan utama dari strategi adalah memperoleh

keunggulan kompetitif  baik organisasi bisnis maupun militer berusaha memanfaatkan

kekuatan mereka untuk mengeksploitasi kelemahan lawan, jika strategi perusahaan salah

tidak efektif semua efisiensi didunia ini tidak akan cukup untuk menghantarnya pada

kesuksesan.1

Menurut Stoner, Freernan, dan Gilbert, Jr, strategi dapat didefenisikan berdasarkan

dua presfektif yang berbeda yaitu: berdasarkan presfektif yang pertama, strategi  sebagai

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengiplementasikan

misinya, dan presfektif yang kedua strategi didefenisikan sebagai pola tanggapan atau respon

organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu,  strategi secara ekplisit merupakan

kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan linkungan bisnis, strategi memberikan

kesatuan arah bagi semua anggota organisasi.2

Didalam setiap organisasi perusahaan umumnya memiliki beberapa unit kegiatan

misalnya, pemasaran, produksi, penelitian dan pengembangan, jika dalam suatu perusahaan

tidak memiliki strategi akan berakibat bahwa setiap unit organisasi tersebut tidak mempunyai

satu arah atau muara yang sama dalam mencapai tujuan dan tidak memiliki keterpaduan

1 Fred R, Dapid, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemab Empat, 2009 ), h. 18-37
2 Irine Diana Sari Wijayanti, Manajemen, (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2008 ), h. 62-63
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kegiatan antara unit satu dan unit yang lainnya, dari urain diatas tersebut bahwa perusahaan

harus memiliki strategi meskipun strategi dipengaruhi oleh tujuan dan ambisi-ambisi

eksekutif pada masing-masing unit. Sumber-sumber perusahaan harus dialokasikan untuk

mendukung strategi yang dipilih dan organisasi unit maupun perusahaan harus mencerminkan

strategi dan tujuan-tujuan perusahaan.3. Dalam perusahaan perlu juga melakukan:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan keputusan mengenai jalan yang akan ditempuh

untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan dalam objektif, ketika merumuskan

strategi tersedia banyak alternative strategi untuk menacapai objektif, namun kita

harus memilih strategi mana yang paling tepat dengan pertimbangan sosial,

operasional, dan internal oragnisasi.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan keseluruhan kegiatan dan pilihan yang

diperlukan untuk menjalankan strategi dan kebijakan melalui pengembangan

program, anggaran, dan prosedur.

Banyak organisasi yang mampu menyusun strateginya dengan baik, daya-daya

kreatif manajernya telah melahirkan strategi oragnisasi yang sangat baik, mampu

bersaing dalam lingkungan persaingan yang sangat keras dan organisasi mampu

bertahan hidup ditengah himpitan situasi yang berat. 4.

Persaingan antar perusahaan menjadi tajam pada struktur industri terdapat

dalam mana banyak perusahaan yang serius terhadap kemungkinan perubahan

struktur ekonomi industri dan perubahan strategi, dalam perusahaan terdapat beberapa

teori tentang strategi.

3 Supriyono, Strategi dan Kebijakan Perusahaan, (Yogyakarta: BPEF, 1998 ), h. 78
4 Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relations, (Jakarta: Gaila Indonesia, 2004), h. 26-36



1. Teori harapan yaitu, kekuatan dari keinginan berbuat untuk mencapai suatu

tujuan.

2. Teori keadilan yaitu, berdasarkan bahwa manusia ingin diperlakukan secara adil

dan tidak membanding-bandingkan mereka.

3. Teori penetapan tujuan yaitu, menjabarkan bagaimana manusia berusaha meraih

tujuan untuk memuaskan hasrat mereka yang memandu prilaku dan kinerjanya.

4. Teori penguatan yaitu, menunjukan bahwa manusia memiliki motivasi yang tinggi

untuk mengerjakan tugas-tugas yang mendapat penguatan untuk paparan dibidang

prilaku perusahaan, akan melibatkan manajemen kinerja yang sesungguhnya yang

berkaitan dengan motivasi manusia secara intrinsic melalui penilaian kinerja,

pelatihan dan pengembangan.5. Dari pengertian srtategi sebagaimana diungkapkan

dimuka bahwa pentingnya strategi bagi pengelolaan suatu perusahaan, karna

strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya

suatu perusahaan yang diperuntukan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan

dengan memperhatikan sumber-sumber perusahaan yang ada maupun keadaan

lingkungan yang dihadapi perusahaan yang ada pada hakekatnya berupa faktor

kekuatan maupun kelemahan-kelemahan perusahaan itu sendiri.

B. Strategi Pembinaan Karyawan

Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu

keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan

dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai

dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan, secara umum

diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu

tujuan tertentu.

Pembinaan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 diarahkan untuk:

5 David Ress dan Richard Mcbain, People Management Teori and Strategi, (Jakarta: Kencana, 2007 ),
h. 82-83



1. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan;

2. Mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta penyediaan tenaga kerja yang

sesuai dengan pembangunan nasional.

3. Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna

meningkatkan kemampuan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

4. Menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai

dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat.

5. Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan

standar.

6. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.

7. Menciptakan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi

barang dan jasa yang diwujudkan dalam Hubungan Industrial Pancasila.

8. Mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang

meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja, dan

9. Memberikan perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan dan kesehatan

kerja, norma kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, serta syarat kerja.6

C. Tujuan Pembinaan Karyawan

Adapun yang menjadi tujuan dari pembinaan karyawan adalah sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas perintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja.

3. Diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai, baik dalam jumlah maupun mutu

yang memadai serasi dan harmonis.

6Barthos, Basir, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 45



4. Terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

5. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin

terciptanya kesejah teraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata.

6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur

terpadu dan berimbang.

7. Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi

kerja.7.

Pola kerja, adalah mekanisme berlangsungnya proses pelaksanaan pekerjaan pada

suatu organisasi. Pola kerja bergerak secara sistematis untuk menghasilkan kinerja organisasi.

Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari kinerja individu, kinerja tim, dan kinerja unit

yang terdapat pada organisasi tersebut. Pola kerja akan dapat berlangsung dengan optimal

apabila organisasi telah memiliki beberapa instrumen penting, yaitu berupa pedoman dasar,

mekanisme kerja dan pengendalian.

Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi para manajer harus memiliki

pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi, dengan memandang struktur organisasi

seseorang hanya melihat suatu susunan posisi, tugas-tugas dan garis wewenang dari bagian-

bagian dalam organisasi, dengan mengintegrasian factor-faktor prilaku dan struktur secara

baik manajemen dapat meningkatkan kemungkinan membuat keputusan yang berkualitas

tinggi, dan para manajer harus menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk menangani

tugas dan pekerjaan yang diberikan. 8.

Dalam sebuah situasi kerja apabila kebutuhan mereka akan penghargaan cukup kuat

maka mereka dipuji oleh sang manajer atau supervisor, hal tersebut merupakan sebuah

insentif efektif dalam mempengaruhi orang-orang untuk terus melaksanakan pekerjaan

7Rivai, Veithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Jakarta: Murai Kencana,
2006), h. 55

8 Gibson Ivancevich Donnelly, Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 15-17



dengan baik, dalam mencapai tujuan-tujuan maka  sang atasan mengevaluasi dan

menyediakan lingkungan yang memungkinkan dinilainya kembali tujuan-tujuan dengan

adanya peluang untuk mencapai pertumbuhan dan pengembangan.9.

D. Kinerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam memerintahkan untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagian

ibadah, merupakan bagian dari Islam yang menyeluruh apa yang kita kerjakan adalah ibadah

karna Allah semata, semakin yang betul-betul berimankan mempercayai arti perhitungan

yaitu segala yang diperbuat didunia termasuk perbuatan yang berkaitan dengan ekonomi

akan diperhitungkan kemudian  dihari akhirat, tujuan ekonomi menciptakan manusia yang

aman dan sejahtera adalah untuk mengajar manusia untuk bekerja sama dan tolong

menolong.10.

Firman Allah dalam surat Al-maidah (5) ayat 2









Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menerangkan bahwa sebagai manusia tidak boleh melanggar aturan atau

hukum-hukum Allah. dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan.

Bekerja dalam prakteknya mempergunakan berbagai potensi yang dimiliki manusia

yaitu, potensi fisik seperti badan, otot, panca indra, mata, telinga, hidung dan lain-lainnya,

dengan demikian bekerja pada hakikatnya adalah upaya penjelmaan diri manusia dalam

usaha menunjukan eksitensinya dalam kehidupan, bekerja adalah medan untuk bereksistensi

9 Winardi, Motivasi dan Pemotivasian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h. 42
10 Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru: Suka Press,

2008), h. 12-15



dan dengan bereksitensi itulah seoarang dapat dinilai prestasinya, dalam bekerja manusia satu

sama lain saling berinteraksi sehingga perlu ada pola pengaturnya serta nilai-nilai yang

mendasarnya agar pekerjaan itu terarah.11

Bekerja dan berusaha merupakan fitrah manusia untuk mewujudkan kehidupan yang

baik sejahtera dan makmur dimuka bumi ini karna budaya Islami bertumpu pada akhlakul

karimah, umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energy batin yang terus menyala dan

mendorong setiap langkah kehidupannya dijalan yang lurus. 5 Ciri-ciri orang yang

menghayati kinerja akan tampak dari sikap dan tingkah lakunya yang dilandasi pada suatu

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu adalah ibadah:

1. Menghargai waktu

Salah satu hakekat dari kinerja adalah cara seseorang menghayati, memahami

dan merasakan betapa berharganya waktu itu, orang seperti ini tidak akan mau

membuang-buang waktu dengan begitu saja, dia sadar bahwa waktu itu adalah netral

dan terus merayap dari detik ke detik dan dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu

takkan pernah  kembali lagi kepadanya baginya waktu adalah aset ilahiah yang sangat

berharga.12

2. Ikhlas

Ikhlas salah satu moral yang dimiliki seseoarang, ikhlas merupakan bentuk

dari cinta, bentuk dari kasih sayang dan pelayanan tanpa ikatan, orang yang ikhlas

memandang tugasnya sebagai pengabdian dan keterpanggialan untuk menunaikan

tugas-tugasnya sebagai bentuk amanah yang seharusnya mereka lakukan, dengan

11 Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Kemasyarkatan, (Jakarta: Angkasa Bandung,
2008), h, 56-91

12 Nanih Machendrawati, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2001), h. 18



demikian ikhlas merupakan energy bathin yang akan membentengi diri dari segala

bentuk kotor.13

3. Jujur

Kejujuran itu bukanlah sebuah keterpaksaan tetapi melainkan sebuah

panggilan, prilaku jujur adalah prilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas

apa yang diperbuatnya, kejujuran itu pun tidak datang dari luar tetapi bisikan kalbu

yang terus menerus membisikkan nilai moral, luhur yang didorong gelora cinta yang

meng-ilahi.

4. Tanggung jawab.

Tanggung jawab senapas dengan kata amanah, untuk menumbuh dan

mengembangkan para karayawan yang amanah dibutuhkan paradigma tanggung

jawab yang dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dengan menunjukan amal prestatif

dibawah semangat pengharapan ridha Allah dengan bertakwa berarti ada semacam

keinginan dalam hati yang mendorong pekbuktian atau menunaikan rasa tanggung

jawab yang mendalam atas kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah,

5. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan

Bagi mereka hidup adalah sebuah pilihan dan setiap pilihan merupakan

tanggung jawab pribadinya, mereka tidak munkin menyalahkan pihak manapun

karena pada akhirnya semua piliha ditetapkan oleh dirinya, rasa tanggung jawabnya

mendorong prilakunya yang bergerak dinamis seakan-akan didalam dadanya ada

nyala api yang merupakan sebuah motivasi yang untuk mencapai tujuan dan menjaga

apa yang telah menjadi keputusan atau pilihan.

6. Percaya diri

Pribadi muslim yang percaya diri tampil bagaikan lampu yang benderang,

memancarkan raut wajah yang cerah dan berkarisma, percaya diri melahirkan

13 Taufik Abdullah, Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, (Jakarta: LP3E, 1979),



kekuatan, keberanian dan tegas dalam bersikap, berani mengambil keputusan yang

sulit walaupun harus membawa konsekuensi beberapa tantangan atau penolakan,

pribadi muslim yang kreatif selalu ingin mencoba metode gagasan baru sehingga

diharapkan hasil kinerja dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, seorang yang

kreatif bekerja dengan informasi, dan mengelolanya sedemikian rupa sehingga

memberikan hasil atau manfaat yang besar.14

7. Disiplin

Disiplin erat kaitannya dengan konsisten yaitu kemampuan untuk

mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walapun dalam situasi yang sangat

menekan, pribadi yang disiplin dan memiliki kesadaran kerja dalam mengelola

pekerjaan serta penuh tanggung jawab mermenuhi kewajibannya. Disiplin adalah

masalah kebiasaan setiap tindakan yang berulang pada waktu dan tempat yang sama

yaitu, kebiasaan positif yang dipupuk dan terus ditingkatkan dari waktu kewaktu.15

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu social semata namun juga

manusia yang memiliki bakat religi, hampir sama juga dengan yang lain bahwa timbulnya

masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas

kebutuhan yang serba terbatas, kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan

dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah ketika nilai-niali Islam. Hal ini tentunya tidak

dapat dinafikan mengingat pola prilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan kultur

nilai yang ada.16

Islam telah membuat usaha-usaha demikian dalam bidang ekonomi karena iya

memadukan kemerdekaan ekonomi dan keamanan ekonomi, dalam Islam seluruh umat

menikmati kemerdekaan eknomi akan tetapi Islam melakukannay secara khas, kaum

muslimin tidak dibolehkan merintangi kemerdekaan demi kemakmuran bersama, dalam Islam

14 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), cet-ke 3, h. 32
15 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet ke-2,
16 Akhmad Mujahidin, Buku Ajar Ekonomi Islam, ( Pekanbaru,2010 ), h, 1-2



keamanan social membedakan hak manusia bukan hak istimewa dari kelompok atau kelas

tertentu, oleh sebab itu Islam menyeru orang-orang  pada kebenaran dan kebaikan, setiap

manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu fitrah berketuhanan sehingga dalam

perwujudannya manusia diajarkan untuk menjalin kerja sama dan saling tolong- menolong

dan menjauhkan rasa iri dengki dan dendam.

Kesabaran dan akhlak mencegah mereka dari kepalsuan dan kemunkaran, demikian

pula ia menyuruh mereka membatu orang miskin dan melarang mereka berbuat zalim, Islam

memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menjadi apa saja atau hidup bagaimana saja

sesuai dengan keinginannya yang terpenting mereka mampu mempertanggung jawabkan

dihadapan Allah SWT,  dalam kehidupan ekonomi umat Islam boleh menjadi orang kaya

namun tidak dilarang untuk hidup sederhana yang terpenting pada setiap kondisinya

memungkinkan mereka untuk bisa menjalankan perintah Allh SWT menjadi orang kaya

ataupun hidup sederhana dan tidak memungkinkan melanggar hak orang lain dan memupuk

uang secara tidak halal.17

17 Syahid Muhammad Baqir Ash, Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002),
h. 129-169


