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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relefan

Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ahmad Zaenudin (2016) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh

Insentif, Tunjangan, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan

PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rawamangun".7 Penelitian

ini dikategorikan dalam penelitian survey, denga instrumen penelitian

berupa kuesioner. Hasil penelitian menemukan bahwa insentif

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

2. Maziah (2016) dalam penelitiannya berjudul "Pengaru Pemberian

Insentif Terhadap Kinerja Karyawan  Pada PT. BNI Syariah

Makassar".8 Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan

pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi,

kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data

menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pemberian insentif berpengaruh secara signifikan

terhadap kinerja karyawan.

7
Ahmad Zaenudin, 2016. "Pengaruh Insentif, Tunjangan, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja

Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rawamangun". Diakses pada tanggal 13 Januari
2019, pukul 20:00

8
Maziah, 2016. "Pengaru Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BNI Syariah

Makassar". Diakses pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 20:50
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3. Arindiah Citra Dwi Agustina (2010) dalam penelitiannya berjudul

"Pengaruh Pemberian Insentif  Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan

Kerja (Studi Pada Karyawan Persada Swalayan Malam)".9 Penelitian

terdiri dari variabel independen (X) yaitu pemberian insentif, variabel

dependen (Y) yaitu kinerja dan variabel intervening (Z) yaitu kepuasan

kerja. Teknik pengabilan sampelnya dengan menggunakan metode

proportionate stratifed random sampling.

4. Andini Anastasya Nursan (2014) dalam penelitiannya berjudul

"Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas  Karyawan pada

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu

Gorontalo". Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah

metode kuantitatif, melalui analisis regiresis sederhana. Teknik

pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif mempunyai pengaruh

yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank

Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Gorontalo

yakni memungkinkan untuk mempengaruhi melalui pemberian insentif

pada karyawan.10

9
Arindiah Citra Dwi Agustina, 2010. Pengaruh Pemberian Insentif  Terhadap Kinerja Melalui

Kepuasan Kerja Studi Pada Karyawan Persada Swalayan Malang. Diakses pada tanggal 13 Januari 2019,
pukul 22:55

10
Andini Anastasya Nursan , 2014. Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas

Karyawan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Gorontalo. Diakses
pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 23:00
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5. Siti Nurjannah (2016) yang bejudul "Pengaruh kompetensi dan insentif

terhadap prestasi kerja karyawan pada kantor `pelayanan wilayah III

pesusahan daerah air minum (PDAM) kota Makassar" Pada penelitian

ini menggunakan analisis regresi linear Berganda Hasil dari penelitian

ini menyatakan bahwa variabel kompetensi dan insentif berpengaruh

signifikan secara simultan dan parsial terhadap prestasi kerja karyawan

pada kantor Pelayanan Wilayah III Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Makassar.11

Persamaan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ahmad Zaenudin

(2016), Maziah (2016), Arindiah Citra Dwi Agustina (2010), Andini Anastasya

Nursan (2014), Siti Nurjannah (2016) dengan penelitian yang saya lakukan

adalah terletak  pada model yang diterapkan, sama-sama melibatkan karyawan

dalam proses pekerjaan berlansung. Perbedaannya yaitu peneliti yang dilakukan

sebelumnya adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan sedangkan dalam

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan insentif guna untuk

mempertahankan tingkat prestasi karyawan.

B. Teori Insentif

1. Pengertian insentif

a. Menurut Hardiandja, (2009) insentif diartikan sebagai bentuk
pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung
dengan kinerja dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja

11 Siti Nurjannah . 2016. Pengaruh kompetensi dan insentif terhadap prestasi kerja karyawan pada
kantor `pelayanan wilayah III pesusahan daerah air minum PDAM kota Makassar.Diakses pada tanggal 13
januari 2019, pukul 23: 15
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dan diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai akibat
peningkatan produktivitas atau penghematan biaya12.

Indikator insentif menurut Hariandja (2009) adalah13:

1) Peningkat motivasi yaitu, suatu cara bagi perusahaan dalam
pemberian insentif/premi untuk memotivasi dan mendukung
kerja karyawannya agar bekerja dengan lebih giat lagi baik
berupa materi atau uang.

2) Balas jasa yaitu: para pegawai akan semakin bersemangat dalam
meningkatkan prestasi kerja demi mendapatkan premi tersebut,
sehingga tujuan perusahaan yang diharapkan akan dapat
direalisasi dengan baik dan lancar.

3) Ganjaran, yaitu agar suatu insentif dapat memotivasi pegawai,
maka ganjaran yang tersedia harus menarik dan harus disediakan
proporsi secara langsung terhadap peningkatan presatasi kerja,
karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda maka daya tarik
inseentif tidaklah sama.

4) Jenjang karir yaitu, apabila karyawan telah memiliki masa kerja
yang baik, mempunyai prestasi yang gemilang dan telah berjasa
kepada perusahaan maka perusahaan dapat memberikan kenaikan
pangkat promosi.

b. Menurut pendapat Heidjrachman dan Suad Hudman (1990) dalam
bukunya menuliskan bahwa "insentif merupakan suatu bentuk
motivasi yang dinyatakan dalam bentuk upah 14."

Indikator Insentif:

1) Kinerja

2) Lama kerja

3) Balas Jasa

4) Jenjang karir

c. Menurut Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa"insentif
adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang
atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa mengakuan

12Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) |Vol. 9 No.1 April 2014| administrasibisnis. studentjournal. ub.
Ac. id. h. 3

13 Jurnal Bisnis Administrasi. Volume 04, Nomor 01, 2015, 08-16. h. 9
14 Seminar Nasional Informatika 2009 (SemnasIF 2009) UPN" Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009
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dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi
terhadap organisasi (perusahaan).

Indikator Insentif:

1) Prestasi,

2) Kontribusi

d. Menurut Handoko (2002) mengemukakan bahwa "insentif adalah
peransang yang ditawarkan para karyawan untuk melaksanakan kerja
sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah di tetapkan 15."

Indikator Insentif:

1) Kinerja/ prestasi

2) Kebutuhan

e. Menurut Hasibuan (2001) mengemukakan bahwa "insentif adalah
tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang
prestasinya di atas prestasi standar. Insntif ini merupakan alat yang
dipergunakan pendukung prinsip adil dan pemberian kompensasi16".

Indikator Insentif:

1) Balas jasa

2) Prestasi kerja

3) Adil

Insentif merupakan bentuk penghasilan atau balas jasa yang diberikan

secara tidak 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, jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif yang

15
Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol.1 No. 2 Mei 2015.

16
Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol.1 No. 2 Mei 2015.
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dilakukan harus dapat memuaskan kedua belah pihak. yaitu sisi perusahaan dan

sisi karyawan. sehingga pemberian insentif ini dapat meningkatkan semangat

kerja karyawan.

Maka demikian berdasarkan uraian di atas wahwa penggunaan insentif

dapat meningkatkan produktifitas kerja para karyawan yang melebihi standar

kerja.

2. Tujuan Insentif

Menurut Hasibuan (2003), sebagai alat motivasi pemberian insentif
bertujuan mengarahkan dan menggerakkan daya dan potensi karyawan
agar mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai hasil kerja
yang optimal, demi mewujudkan tujuan yang telah ditentukan17.

Tujuan utama pemberian insentif kepada karyawan dalam sebuah

perusahaan adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada

karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya.

Sedangkan bagi perusahaan, insentif merupakan strategi untuk meningkatkan

produktifitas dan evisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang

semakin ketat, dimana produktifitas menjadi satu hal yang sangat penting.

C. Teori prestasi kerja

1. Pengertian Prestasi Kerja

a. Menurut Mathis (2006) prestasi atau kinerja pegawai adalah
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada
instansi atau lembaga.

Indikator Teori:

a) Kuantitas kerja: volume kerja yang dihasilkan.

17 Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 40 No.1 November 2016. adminitrasi bisnis. student
journal. ub. ac.id. h.42
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b) Kualitas kerja: dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan
dalam bekerja, produktivitas, mengevaluasi hasil kerja,
kreativitas dan inovatif, keefektivan dalam bekerja dan
keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume kerja.

c) Pemanfaatan waktu: pemanfaatan waktu dalam penyelesaian
pekerjaan.18

b. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000) prestasi kerja adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan.

Indikator Teori:

a) kulitatif, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi kerja
merupakan sejumlah output dari outcomes yang dihasilkan suatu
kelompok atau organisasi tertentu yang berbentuk materi.

b) kuantitatif, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi
kerja merupakan sejumlah output dari outcomes yang dihasilkan
suatu kelompok atau organisasi tertentu yang berbentuk non
materi.19

c. Menurut Hasibuan (2000) prestasi kerja adalah suatu hasil kerja
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
kesungguhan serta waktu.20

Indikator Teori:

1. kemampuan dan minat seorang pekerja.

2. kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas serta

peran.

3. tingkat motivasi seorang pekerja.

d. Menurut Saydan (1996) presatsi kerja adalah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan tugas.

18 Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.195
19 Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.195
20

Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.195
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Prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan,
pengalaman, kesungguhan dalam lingkungan kerja. 21

Indikator Teori:

1. kecakapan,

2. pengalaman,

3. keterampilan,

4. kesungguhan,

5. lingkungan kerja itu sendiri.

e. Menurut Steers (1985) prestasi kerja adalah sesuatu yang
dikerjakan, atau produk,atau jasa yang dihasilkan oleh
seseorang/kelompok, bagaimana mutu kerja, ketelitian dan kerapian
kerja, penugasan dan bidang kerja, penggunaan dan pemeliharan
peralatan, inisiatif dan kreatifitas, disiplin dan semangat kerja,
kejujuran, loyalitas, rasa kesatuan, dan tanggung jawab serta
hubungan antar pribadi. 22

Indikator teori:

1. mutu kerja,

2. ketelitian dan kerapian kerja,

3. penugasan dan bidang kerja,

4. penggunaan dan pemeliharan peralatan,

5. inisiatif dan kreatifitas,

6. disiplin dan semangat kerja,

7. kejujuran,

8. loyalitas,

21 Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.195
22 Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.194
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9. rasa kesatuan dan tanggung jawab serta hubungan antar pribadi.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi kerja

Menurut Tiffin dan Mc. Cormick dalam (Srimulyo, 1999) ada 2
variabel yang dapat mempengaruhi kinerja/prestasi kerja yaitu:23

a. Variabel individu, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik,
minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan
serta faktor individual lainnya.

b. Variabel situasional meliputi:
1) Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari: metode kerja, kondisi dan

desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik.
2) Faktor sosial dan organisasi meliputi: paraturan-peraturan

organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem
upah dan lingkungan sosial.

Beradasarkan pendapat ahli yang diutarakan di atas bahwa banyak

sekali yang mempengaruhi prestasi-prestasi kerja didalam suatu organisasi.

Karyawan-karyawan yang berprestasi sangat dipengaruhi oleh faktor individu

itu sendiri seperti sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motifasi,

pengalaman, umur, pendidikan, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan

indifidu. Selain itu prestasi kerja untuk karyawan juga dapat dipengaruhi oleh

faktor situasional seperti faktor fisik dan pekerjaan, dan faktor sosial dan

organisasi.

3. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja merupakan evaluasi yang sistematik dari

pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah

proses penaksiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek,

orang ataupun sesuatu.

23 Jurnal Administrasi Publik. public administration Journal. h. 196-197
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Menurut Panggabean (2002) penilaian prestasi kerja yaitu proses yang
formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi prestasi
kerja seseorang. Proses penilaian prestasi kerja ditujukan untuk
memahami prestasi kerja yang telah diraih oleh seseorang. Prosesnya
meliputi identifikasi, observasi, pengukuran dan pengembangan hasil
kerja karyawan dalam sebuah organisasi.24

Terdapat indikator-indikator yang dapat dijadikan gambaran prestasi

kerja seorang karyawan (unsur-unsur yang di nilai) adalah sebagai berikut:

a. Hasil kerja: tingkat kualitas maupun kualitas yang telah dihasilkan

dan sejauh mana pengawasan dilakukan.

b. Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan

tugas pekerjaan yang akan dipengaruhi lansug terhadap kuantitas

dankualitas dari hasil kerja.

c. Inisiatif: tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan

khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timul.

d. Kecelakaan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan dalam

menerima instruksi kerja dan menyesuaikan  dengan cara kerja serta

situasi krja yang ada.

e. Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam

melaksanakan tugas pekerjaan.

f. Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketetapan waktu dan tingkat

kehadiran.

D. Grand Teori

24Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 40 No.1 November 2016| administrasi bisnis. student
journal. ub.ac.id. h.43
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Dengan melihat berbagai teori yang dikemukakan para ahli di atas

maka peneliti memutuskan untuk mengikuti teori insentif yang dikemukakan

dalam poin (A) yaitu, menurut Hardiandja, (2009) dan mengikuti teori prestasi

kerja pada poin (A) yaitu, Menurut Mathis (2006).

E. Insentif Dan Prestasi Kerja Dalam Pandangan Islam

1. Insentif Dalam Ekonomi Islam

Telah di jelaskan dalam Q.S An- Najm/ 39-40 :

           
Terjemahnya:

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan di perlihatkan
kepadanya".25

Dari uraian di atas jelas bahwa seorang yang bekerja berhak mendapat

penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya, dan seorang pemimpin suatu

organisasi dalam sebuah perusahaan  diharuskan untuk memberikan imbalan

terhadap karyawannya yang sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan.

Selain itu suatu organisasi dalam sebuah perusahaan bisa memberikan tambahan

dari gaji atau imbalan yang biasa diterima (insentif) untuk menambah semangat

kerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi kerja seingga

perusahaan bisa tetap berjalan secara optimal.

Sebagaimana firman Allah juga yang terdapat dalam Qs. Al-

Jatsiyah/45:22

25
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 421
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Terjemahnya:

"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar
dan agar di balasi tiap-tiap diri terhadap apa yang di kerjakannya,
dan mereka tidak akan di rugikan"26.

Selain ayat di atas, juga terdapat firman Allah yang terdapat dalam Qs.

Al-Ahqaf 46:19

               
Terjemahnya:

"Dan masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada di rugikan"27.

Dijelaskan juga dalam hadits sahih yang mengarah kepada pemberian

insentif yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka

kerjakan. Dalam sebuah hadits disebutkan yang artinya:

"Dari 'Abd. Allah Ibn "Umar ra bahwasanya Rasulullah saw
bersabdah: "berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR.
Ibn M'ajah).28

Selain itu juga dijelaskan dalam hadits tentang pemberian upah kepada

pekerja sebagai mana dengan pemberian insentif. Dimana yang artinya:

26
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 399

27
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 402

28
Prof. Dr. H. Idris, M. Ag, Hadis Ekonomi (Kencana, 2015. 0520) h. 337
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"Dari `Amr Ibn `Amir, katanya: aku mendengar Anas berkata.
"Rasulullah berbekam dan tidak pernah berbuat zalim kepada seseorang dalam
membayar upahnya"(HR. al.Bukhari)29.

2. Prestasi kerja dalam pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, bekerja dengan baik merupakan kewajiban

kita karena bekerja dengan mendapatkan nilai yang baik bahkan kemuliaan

seseorang dapat dinilai dari pekerjaan yang dilakukannya.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Ankabut/ 2-3:

                  
          

Terjemahnya:

"Apakan mereka itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)
mengatakan: "Kami telah beriman", sedangkan mereka tidak diuji
lagi? dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang
sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang
yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang
dusta".30

Selain itu terdapat pula dalam firman Allah di dalam QS. Al-Insyiqaq

              
Terjemahnya:

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan nya, maka
dia akan di periksa dengan pemeriksaan yang mudah"31.

Ada pula firman Allah yang terdapat di dalam QS. Al-A'raf/ 7:55-56

29
Prof. Dr. H. Idris, M. Ag, Hadis Ekonomi (Kencana, 2015. 0520) h. 223

30 Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h.316
31

Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 471
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Terjemahnya:

"Berdoalah kepada tuhanmu dengan berendah diri dansuara yang
lembut. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas [549]. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah
kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterimah) dan harapan
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan
orang-orang yang berbuat baik".32

Kemudian terdapat dalam firman Allah QS. Al-Qashash/28:26-27

                 
                    
                    
  

Terjemahnya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu`aib):
"sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekrja dengan
kuat delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu
adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati

32
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 125
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kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang
yang baik".33

Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwa prestasi kerja sangatlah

dianjurkan dan diinginkan dari berbagai pihak untuk perbaikan dan

pengembangan dalam berbagai pihak dan dalam organisasi atau dalam

perusahaan.

Terdapat dalam penjelasan hadis mengenai kejujuran, dimana bisa

dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan yang tentunya kejujuran sangat

berpengaruh dalam prestasi seseorang karna kejujurannya terhadap organisasi,

maka karyawan tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang berprestasi

diperusahaan. Sebagaimana arti dari hadis tersebut:

"Dari Ibn Mas`ud ra dari Nabi saw ia bersabda, "sesungguhnya
kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa kepada surga dan
sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis disisi Allah sebagai
orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa kepada keburukkan
dan keburukkan itu membawa kepada neraka dan sesungguhnya orang benar-
benar dusta sehingga di catat oleh Allah sebagai pendusta". HR.Al-Bukhari
dan Muslim.

F. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian kuantitatif, hipotesis perlu dimunculkan

sebagai gambaran awal kondisi obyek yang akan diteliti, hipotesis hanyalah

sebagai pijakan awal bukan kesimpulan. Langkah ini harus dilakukan agar

peneliti dapat berjalan sistematis, terarah dan mencapai apa yang menjadi

tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengajukan hipotesis bahwa;

"Diduga terdapat pengaruh pola insentif terhadap prestasi kerja karyawan dan

33
Departemen Agama RI, Al-Qur: a;n dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 310
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diperbolehkan dalam Islam ditinjau dari ekonomi Islam di PT. Hadji Kalla

Cabang Kendari".

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis dapat menggambarkan kerangka pikir

untuk memudahkan proses pembuatan skripsi yang dibuat oleh peneliti seperti

berikut ini:
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Gambar 1: Kerangka Fikir

Sumber: Diolah di Lapangan Tahun 2019

PENGARUH POLA INSENTIF TEHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di PT.Hadji Kalla Cabang Kendari)
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