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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan

keuntungan dan menjaga kelansungan hidup perusahaan. Perusahaan didirikan

bukan hanya untuk tujuan sesaat dan bukan cukup sekali mendapat keuntungan,

setelah itu berhenti beroperasi. Dalam menjaga kelansungan hidup perusahaan

dan memperoleh keuntungan yang maksimal diperlukan adanya pengelola

secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dan organisasi. Hal

ini disebutkan manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang

ada didalam organisasi sehingga terwujud tujuan organisasi dan kepuasan kerja

karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga dapat menghasilkan prestasi

kerja yang baik dalam sebuah perusahaan dengan cara menilai, pemberian

balasa jasa dalam setiap individu anggota organisasi sesuai dengan kemampuan

kerjanya.

Bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya

selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan karyawan, salah

satunya adalah prestasi atau kinerja baik dan sumber daya manusia yang

berkualitas. Organisasi akan berkembang dengan baik itu tergantung dari

kualitas orang-orang yang bekerja didalamnya misalnya orang-orang yang

memberikan tenaga, bakat, usaha, dan kreatifitasnya kepada perusahaan.
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Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi karyawan

maka tentu dibutuhkan korelasi antara perusahaan dan karyawan. Salah satu

indikator manusia yang berkualitas adalah mempunyai prestasi kerja tinggi.

Manusia dalam suatu organisasi yang mempunyai prestasi kerja tinggi akan

selalu sadar mengenai tanggung jawabnya masing-masing dan selalu berusaha

melaksanakan tugas dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan

hasil kerja yang maksimal. Sehingga tujuan organisasi juga akan bisa dicapai.

Dalam pencapaian prestasi kerja karyawan. Peningkatan prestasi kerja karyawan

tentu ada faktor yang mempengaruhi seperti faktor gaji dan insentif dari

perusahaan, gaji yang baik itu tentu bisa meningkatkan prestasi kerja karyawan

dan sedangkan pola insentif juga sering menjadi suatu faktor yang sangat

penting untuk mendukung peningkatan prestasi kerja karyawan.

Secara teoritis terdapat arti insentif sebagai suatu sistem pengupahan

dan dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung yang didasarkan atau

dikaitkan langsung dengan kinerja yang juga dapat dikaitkan dengan kinerja dan

diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai akibat  peningkatan

produktivitas.

Insentif yang di maksud dijelaskan pula di dalam Islam bahwa

pemberian insentif kepada karyawan diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam Q.S An- Najm/ 39-40:

           
Terjemahnya:
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"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan
kepadanya".1

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa insentif merupakan bentuk

pelayanan yang tepat untuk karyawan, namun penghasilan atau balas jasa yang

diberikan secara tetap, tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja

pegawai. Hal ini dimaksudkan bahwa jenis penghasilan ini mengaitkan secara

lansung antara imbalan yang diperoleh seorang pegawai dengan prestasi kerja

yang berhasil dicapainya.

Pengertian lain mengemukakan bahwa insentif merupakan salah satu

bagian dari kompensasi. kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi

langsung dan tidak lansung. Kompensasi lansung berupa gaji, upah, insentif,

dan bonus. Sedangkan secara tidak langsung berupa asuransi kesehatan, uang

cuti atau uang pensiun, tunjangan pendidikan dan tunjangan sosial. Jadi, insentif

dapat diartikan sebagai tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan

tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar.2

Pelaksanaan pemberian insentif kepada karyawan dengan usahanya

untuk mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi didalam pelaksanaannya

terkadang perusahaan belum sepenuhnya memberikan insentif sesuai dengan

yang diharapkan keinginan karyawan itu sendiri, gejala tersebut akan

mengakibatkan prestasi kerja karyawan menurun dan tidak bersemangat

melaksanakan suatu pekerjaaan yang telah dibebankan kepada karyawan. Maka

1
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) H. 664

2
Malayu, S.P, Hasibuan,"Manajemen Sumber Daya Manusia", edisi revisi, cetakan ke 16, (Jakarta:

Bumi Aksara,2012), h.118
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setiap organisasi dalam sebuah perusahaan haruslah memperhatikan pelayanan

terhadap karyawan agar prestasi kerja karyawan tetap meningkat agar hal yang

tidak diinginkan tidak terjadi karena ini menyangkut nama baik perusahaan.

Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya3. Peningkatan hasil kerja umumnya

diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja. Oleh karena itu upaya-

upaya untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan merupakan tantangan

menajemen yang paling serius.

Bagi karyawan, tingkat prestasi kerja yang tinggi  dapat memberikan

keuntungan tersendiri, serta membuat ia semakin ahli dan berpengalaman dalam

bidang pekerjaannya. Sebaliknya, tingkat prestasi kerja karyawan yang rendah

menunjukkan bahwa karyawan tersebut sebenarnya tidak kompeten dalam

pekerjaannya4.

Seperti yang dijelaskan Allah dalam Q.S Az-Zumar/39:

قُْل یآقَْوِم اْعَملُْواَعلَى َمَكانَتُِكْم اِنِّْي َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُمْوَن 

Terjemahnya:

Katakanlah(Muhammad),"Wahai kaumku! Berbuatlah menurut
kedudukanmu, akupun berbuat (demikian). Kelak kamu akan
mengetahui.5

3Mangkunegara, Manajemen sumber daya manusia perusahaan. (Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya, 2019, h.67

4
Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) h.200

5Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), h.664
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Dalam ayat ini sangat jelas bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja

sehingga dapat mengetahui prestasi kerjanya sesuai dengan pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Setiap perusahaan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan

modal dasar untuk mencapai tujuan tersebut adalah salah satunya dengan

kompetensi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan

atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja

tersebut6. Kompetensi karyawan yang terdiri dari pengetahuan (knowledge),

kemampuan atau keterampilan (skil), sikap (attitude), jika disesuaikan dengan

bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dapat menghasilkan kinerja

karyawan yang berprestasi.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam perusahaan masih banyak

karyawan yang bekerja dan ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya, sehingga karyawan merasa tidak percaya diri dalam bekerja.

Karyawan mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda maka tentu

kemamp uan yang dimilikinya akan berbeda pula. Karyawan yang mempunyai

latar belakang pendidikan SMA tentu berbeda dengan karyawan yang berlatar

belakang D3, S1, S2, dan seterusnya. Sehingga dengan adanya latar belakang

pendidikan yang berbeda diharapkan organisasi dalam suatu perusahaan bisa

bekerja sama untuk menciptakan karyawan yang memliki prestasi kerja yang

6Wibowo. Manajemen Kinerja Edisi Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.271
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tinggi, sebagaimana yang diterapkan perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang

Kendari.

Perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang Kendari yang dulu namanya NV.

Hadji Kalla Trading Company adalah perusahaan grup keluarga. Kegiatan niaga

dilakukan dari tahun 1935-1947 dengan barang dagang utamanya merupakan

kain sutra dan permata/logam mulia, di mana Hadji Kalla berperan sebagai

direktur utama dan Hadja Athira sebagai sekertaris.

Dalam perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang Kendari yang  dikenal oleh

masyarakat dan memiliki peranan penting dalam satu negara yang memberikan

pelayanan transportasi beserta alat transportasi kepada masyarakat untuk

membiayai kelangsungan hidup perusahaan dan pembangunan daerah. Pola

insentif merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan prestasi kerja

karyawan yang diterapkan perusahaan ini sehingga dapat tetap bertahan sampai

sekarang ini.

Keunikan dari perusahaan ini memiliki karyawan yang rata-rata

berprestasi karna kita bisa liha bahwa perusahaan ini masi tetap bertahan sampai

sekarang ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang pola insentif terhadap prestasi kerja karyawan di

perusahaan ini dan memilih judul "Pengaruh Pola Insentif Terhadap Prestasi

Kerja Karyawan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Hadji Kalla

Cabang Kendari).
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B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih mendasar dan tidak melebar dari topik

pembahasan, penulis perlu membuat batasan masalah yang akan dibahas.

Peneliti membatasi masalah penelitian pada Pengaruh Pola Insentif Terhadap

Prestasi Kerja Karyawan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.

Hadji Kalla Cabang Kendari).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pola insentif karyawan berpengaruh signifikan terhadap prestasi

kerja dalam tinjauan ekonomi Islam di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari?

2. Bagaimanakah pola insentif terhadap prestasi kerja karyawan dalam

tinjauan ekonomi Islam di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk berusaha mencapai tujuan sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh signifikan pola insentif karyawan

terhadap prestasi kerja dalam tinjauan ekonomi islam di PT. Hadji Kalla

Cabang Kendari.

b. Untuk mengetahui  bagaimana pola insentif karyawan terhadap prestasi

kerja dalam tinjauan ekonomi islam.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak kepada karyawan dalam

bekerja diperusahaan agar prestasi kerja karyawan semakin meningkat.

b. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitiini dapat memberikan

imformasi yang berhaga dan dapat dijadikan sebagai acuan serta

pegangan dalam memberikan pelayanan kepada karyawan untuk

meningkatka prestasi kerja karyawan dalam perusahaan.

c. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan

mengenai pola insentif terhadap prestasi kerja karyawan khususnya di

PT. Hadji Kalla Cabang Kendari.
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