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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 
 

A.  Penelitian Relevan  

Maka setelah peneliti berusaha membaca, mempelajari, dan mengkaji 

tentang hasil karya ilmiah sebelumya maka peneliti mengacu kepada karya 

ilmiah yang ditulis oleh: 

1. Ahmad Fajar Adi Pratama, dengan judul skripsi, “Analisis Kinerja 

Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa: Studi di 

Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” 

menjelaskan bagaimana kinerja pendamping desa dalam upaya 

membangun kemandirian desa  Namun dalam penelitian ini terkait dalam 

pelaksanaan kinerja pendamping desa di kecamatan Soropia. Kabupaten 

konawe berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendampingan Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 128. 

2. Ramanthia “Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Desa  (Studi Di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten 

Pulang Pisau)”. Menjelaskan bagaimana kinerja pendamping desa dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan 

Tengah Kabupaten Pulang Pisau dan faktor-faktor yang menghambat 

kinerja pendamping desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun 

dalam penelitian ini terkait dalam pelaksanaan kinerja pendamping desa di 

kecamatan Soropia. Kabupaten konawe berdasarkan Peraturan Pemerintah 
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tentang Pendampingan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 

pasal 128. 

3. Ahmad Sulaiman, Dengan Judul “KINERJA PENDAMPING DESA 

DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN NATAR 

LAMPUNG SELATAN (Studi Di Desa Relung Raya Dan Desa 

Pemanggilan)”.Menjelaskan bagaimana kinerja pendamping lokal Desa 

dalam mendampingi Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan di 

Kecamatan Natar. Namun dalam penelitian ini terkait dalam pelaksanaan 

kinerja pendamping desa di kecamatan Soropia. Kabupaten konawe 

berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendampingan Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 128. 

4. Nurul Hidayati “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorodo Tahun 2015”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa 

masalah dalam pengelolaan dana ADD, Diantaranya 1) Dalam 

perencanaan pengelolaan ini masih belum melibatkan masyarakat, 2) 

Pengelolaan pembangunan seperti pembuatan irigasi, pembuatan talut, 

serta rabat jalan, ini masih mengalami beberapa hambatan, hambatan yang 

sering dialami yaitu mengenai pengadaan barang atau material pasalnya 

barang tersebut sering telat sehingga menghambat pembangunan, 3) 
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Kurangnya partisipasi dalam masyarakat terkait pembangunan Desa. 4) 

keterlambatan dalam laporan pertanggung jawaban karena rendahnya 

sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan ADD, 5) Serta 

pengelolaan dana ADD ini masih belum tepat sasaran, ini menjadi 

hambatan dalam proses pengppelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo 

5. Endry Ardianto “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo 

Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

LampungTengah. Hasil dari penelitian ni yaitu empat fungsi manajemen 

dari G.R Terry yaitu POAC dapatkan kedua pemerintahan kampung udah 

baik dalam pengelolaan dana kampung 2015 walaupun belum maksimal, 

prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo akuntabilitas dan value 

for money sudah dapat dikatakan baik. Tetapi untuk indikator transparansi 

pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo masih rendah, 

sedangkan di Kampung. Nambah Dadi lebih baik, faktor pendukung 

pengelolaan dana kampung. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 

diartikan para cendikiawan sebagai “penampilan”,”unjuk kerja”,atau 

“prestasi”. Dalam kamus illustrated oxford dictionary, istilah ini 

menunjukkan “the execution of fulfilment of a duty” (pelaksanaan atau 

pencapaian dari suatu tugas), atau a person’s achievment under test 
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conditions etc. (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb). 

Sedangkan literatur manajemen sumberdaya manusia dalam Keban 

mengartikan kinerja sebagai “the record of outcomes produced on a 

specified job function or activity during a specified time period” atau 

catatan dari hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan selama periode waktu tertentu.1 Sedangkan menurut pendapat 

Ilyas mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya 

personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun 

kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada 

personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga 

kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.2 

Kinerja berarti pencapaian/prestasi seseorang berkenan dengan tugas 

yang diberikan kepadanya. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

etika 3 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam starategic 

planning suatu organisasi. Isitilah kinerja sering digunakan untuk 

 
1Keban, Yeremias T.. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori dan Isu. 

(Yogyakarta: Gava Media. 2008), h. 213. 
2Ilyas Yaslis. Kinerja,  Teori dan Penelitian. Liberty: Yogyakarta, 2005, h. 55. 
3Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung , PT. Refika Aditama, 

2007), h.260. 
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menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok 

individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu 

yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau 

organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak adanya tolok 

ukurnya.4 

Kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas karena 

keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan individu itu 

sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, 

dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya.5 

Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut.6 

Kinerja adalah hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama.7 Dapat diartikan bahwa kinerja ini merupakan 

sebuah keberhasilan seseorang atau keseluruhan dalam pelakasanaan tugas 

 
4Mahsun, Mohamad, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. (Yogyakarta: 2014), h.214. 
5Safitri, Mutiara. Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi 

Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung : 2016. 
6Wibowo. Manajemen Kinerja. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h.7. 
7Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri, Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat 

Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, Rajawali Pers, (Jakarta, 

2005), h, 14. 
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dengan berbagai kemungkinan yang ada dan semuanya sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja pendamping desa 

adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seorang pendamping desa 

sesuai dengan ketentuan dan wewenang yang dimiliki oleh pendamping 

desa dan sesuai dengan tujuan awal dari adanya sebuah pendampingan 

sesuai pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan, 

yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan 

desa dan pembangunan desa. Penentuan aspek-aspek yang terdapat dalam 

kinerja pendamping desa ini ada 4 (empat) aspek terpenting, yaitu kinerja 

pendampingan, kinerja supervisi, kinerja koordinasi, dan kinerja 

administrasi.8  

a. Kinerja Pendampingan:  

1) Memfasilitiasi pelaksanaan tahapan program  

2) Berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa dan Kecamatan  

3) Berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdesa dan Musrenbangkec 

4) Mengawal usulan 4 bidang kewenangan local berskala desa hingga 

terdanai 

5) Membimbing desa dalam membuat RPJM Desa, RKP Desa, dan 

APB Desa  

6) Membimbing desa dalam pembuatan RAB kegiatan yang dibiayai 

dan desa 

 
8Wahjudin dkk, Modul Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, 

Cetakan Pertama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi,, (Jakarta 

: 2016), h, 146-147. 
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7) Memeriksa, mengoreksi, dan memvalidasi pembukuan dana desa 

8) Bersama PLD (Pendamping Lokal Desa) membimbing pembuatan 

laporan keuangan desa  

9) Bersama PLD melakukan cek administrasi desa secara lengkap dan 

benar 

10) Bersama PLD mendorong transparansi anggaran di tingkat desa  

b. Kinerja Supervisi:  

1) Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa di wilayah tugasnya 

2) Mengisi buku bimbingan di desa dengan lengkap dan jelas 

3) Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kelembagaan yang ada 

di desa 

4) Menyusun kurikulum dan sistem pembelajaran untuk kegiatan 

pelatihan 

5) Menyusun materi pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kapasitasMemberikan pelatihan kepada Perangkat Desa, PLD, dan 

Kader Desa 

6) Memberikan OJT dan IST kepada PLD, Kader Desa, dan lembaga 

terkait  

7) Memastikan safeguards diterapkan oleh desa 

8) Melakukan kaderisasi masyarakat desa dalam rangka implementasi 

UU Desa 

9) Membantu penanganan masalah terkait implementasi UU Desa.  
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c. Kinerja Koordinasi:  

1) Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas  

2) Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan supervisor 

3) Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan birokrasi dan tokoh 

masyarakat  

4) Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif 

5) Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping  

d. Kinerja Administrasi:  

e. Membuat laporan akurat dan tepat waktu  

1) Laporan up date sesuai kondisi lapang  

2) Mengirim semua data yang diminta supervisor 

3) Melaporkan semua masalah yang timbul dan upaya penanganannya 

4) Aktif menulis pengalaman lapang / Good Practices. 

 Dari beberapa uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya aspek aspek yang ditentukan oleh Kementerian Desa PDT 

dan Transmigrasi diantaranya tentang kinerja pendampingan yang 

poinpoinnya mengarah ke bagaimana operasional kinerja Pendamping 

Desa yang sebenarnya di lapangan terkait dengan pengarahan, pemberian 

saran, dan pemberian solusi tentang maslaah-maslaah dan kegiatan yang 

ada di lapagan.  
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b. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana kerja 

yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal 

waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, 

diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan 

adanya ukuran kinerja supaya dapat memperbaiki kinerja. Perlu diketahui 

seperti apa kinerja saat ini dan pengukuran hanya berkepentingan untuk 

mengukur apa yang relevan.  

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses 

pengendalian manajemen, baik organisasi pubik maupun swasta. Namun 

karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan 

sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pula 

berbeda.9  

Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja sektor publik adalah :  

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.  

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.  

3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya.  

4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan    pemberian reward and punishment.  

5) Memotivasi pegawai.  

 
9 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), h. 14. 
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6) Menciptakan akuntabilitas publik.  

Menurut Wibowo pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan 

dengan cara:  

a. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi. 

b. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

c. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja.  

d. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 

perlu prioritas perhatian.  

e. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas.  

f. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya.  

g. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.10  

Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu 

memenuhi persyaratan. Persyaratan itu diantaranya:  

1) Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi 

kepentingan   individu.   

2) Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja.  

3) Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya dan 

harus   termotivasi untuk melakukan pekerjaan rutin secara sadar. .  

 

 
10Wibowo, op. cit., h. 320 
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c. Indikator Kinerja 

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong Adapun beberapa indikator 

yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, antara lain 

1) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Konsep 

produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting 

Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas 

yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik 

itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang 

penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut 

Dewan Produktivitas Nasional adalah suatu sikap mental yang selalu 

berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

(harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari 

ini.  

2) Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan 

kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang 

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 

publik terhadap kualitas. Selanjutnya, dengan demikian menurut 

Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan 

indikator kinerja birokrasi  publik. Keuntungan utama menggunakan 

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi 

mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan 
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murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan seringkali dapat diperoleh darimedia massa atau diskusi 

publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi,maka bisa menjadi satu 

ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah untuk 

dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk 

menilai kinerja birokrasi publik.  

3) Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi 

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah 

ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. 

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya 

memiliki kinerja yang jelek pula.  

4) Responsibilitas,  yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
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administrasi yang benar dengan kebijaksanaan 16 birokrasi, baik yang 

eksplisit maupun implisit, Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada 

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.  

5) Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan birokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut 

karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan memprioritaskan 

kepentingan publik.11 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin 

didapatkan oleh individu. Namun, proses untuk mendapatkan keberhasilan 

dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat atau 

memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian 

dari suatu pekerjaan bisa didapatkan. Kinerja dari individu dipengaruhi 

oleh beberapa hal diantaranya :Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu 

merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, 

motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan 

kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses  

 

 

 

 
11 Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik. (Bandung: Alafbeta, 2010), h. 178-180. 



20 

 

 

rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan 

pegawai serta adanya pelatihan. 

 Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan sarana 

kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan 

kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat. 

Dari pendapat ahli mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja individu 

di atas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

merupakan faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat 

bagaimana kinerja pegawai (individu) dan sangat penting untuk diketahui 

agar nantinya individu dalam bekerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa 

saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.12 

2. Teori Syariah 

a. Pengertian Syariah 

1) Secara Etimologi 

Kata Syari’ah berasal dari bahasa Arab, dari kata Syara’a yang berarti 

jalan.Syari’ah Islam berarti jalan dalam agama Islam atau peraturan 

dalam Islam. 

2) Secara Terminologi 

Syari’ah adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan 

hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta. 

Berdasarkan pengertian diatas, syari’ah dibagi ke dalam dua 

bagian besar, yaitu : 

a) Ibadah. Ibadah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya. 

 
12 Simanjuntak, Payaman J, Manajemen dan Evaluasi Kinerja. (Jakarta: FE UI, 2005) 
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b) Mu’amalah. Mu’amalah adalah peraturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan sesamanya dan manusia dengan seluruh alam. 

 

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan 

sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan 

ekonomi dalam Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan 

pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar 

hukum islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, 

1) Al-Quran 

Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi dalam Islam 

karena Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung 

dari Allah. Beberapa ayat dalam Al-Quran merujuk pada perintah 

manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada 

hukum Islam. Diantaranya terdapat pada QS. Fussilat: 42 

ٍَحِميدٍ  ٍَحِكيمٍ  نٍ  ٍم ِ ٍَخل ِفهٍٍِتَنِزيلٍ  ٍِمنٍَبي نٍٍَِيدَي هٍٍَِوَلٍٍِمنٍ   َلٍٍَيأ ِتيهٍٍِال َباِطلٍ 

Terjemahnya: 
“Yang tidak datang kepadanya (Al Qur’an) kebathilan baik dari depan 

maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Terpuji”.13
 

 

QS. Az-zumar: 27 

ٍمٍَ ٍك ل ِ آِنٍِمن  ذَاٍال ق ر  َناٍِللنَّاِسٍفِيٍَهَٰ ونَولَقَد ٍَضَرب  ٍَيتَذَكَّر  م  ٍلَعَلَّه  ثَل   

Terjemahnya: 

 
13Kementerian agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Insan Media 

Pustaka, 2014), h. 481. 



22 

 

 

‘Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini 

setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran”.14 

 

 

 

QS. Al-Hasy: 22. 

 

ره  ل َو ا ۖ ُه ةِ  دَ ا َ ه لشه ا ِب َو يْ َ غ ْ ل ا ُم  ِ ل ا َ ع  ۖ َو  َله ُه
ِ
ا هَ  ََل

ِ
ا ََل  ي  ِ َّله ُ ا َو اَّلله  ُه

نُ  ه َ يُ  ْح ِح لره  ا
Terjemahnya: 
 ‘Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui 

yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang’.15 

2) Hadist dan Sunnah 

Pengertian Hadist dan Sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak 

diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang 

dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka manusia akan mendapatkan 

pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi dalam Islam 

mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang 

yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern. 

3) Ijma’ 

Ijma’ adalah sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat 

adanya perkembangan zaman. Ijma’ adalah konsensus baik dari 

masyarakat maupun cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al-

Quran sebagai sumber hukum utama. 

4) Ijtihad atau Qiyas 

 
14Ibid, h. 461 
15Ibid,, h.548.  
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Ijtihad atau Qiyas merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama 

untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat, di mana 

masalah tersebut tidak disebut secara rinci dalam hukum Islam. 

3. Kinerja Sumber Daya Insani 

1. Pengertian Kinerja Sumber Daya Insani 

Manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. 

Manusia juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau fakta, sebuah 

kelompok atau seseorang individu dalam hubungan dengan lingkungan 

yang merupakan suatu organisme hidup. Sumber daya manusia (insani) 

merupakan terjemahan dari human resource, tenaga atau kekuatan 

manusia (energy atau power). Sumber daya yang juga disebut tenaga, 

kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia, dipunyai juga 

oleh makhluk organism lainnya. Misalnya pada hewan, tumbuh-tumbuhan 

bahkan dipunyai juga oleh unsur dalam.16 

Sumber daya Insani (SDI) juga merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi1, baik 

institusi maupun perusahaan. SDI sebagai kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan/atau organisasi. Pada hakikatnya, SDI berupa 

manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk 

mencapai tujuan organisasi itu.  

Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam 

melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. 

 
16Abdurrahmat Fathoni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), h. 11. 
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Kebutuhan akan profesionalisme menunjukan bahwa semakin berperannya 

sumber daya insani dalam mencapai keberhasilan organisasi. 

Hasibuan mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki individu. 

Sumber daya manusia dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki 

manusia untuk didayagunakan untuk menjalankan suatu organisasi atau 

urusan sehingga berdayaguna atau berhasilguna.17 Sedangkan menurut 

Almasdi (2006:17) sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan 

karya manusia yang masih tersimpan di dalam dirinya yang perlu dibina 

dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan kehidupan masyarakat.18 

Sumber daya manusia merupakan subyek dan objek yang sangat 

menentukan keberhasilan perusahaan. Sumber daya manusia yang 

berkompeten sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan yang berorientasi 

non profit maupun yang berorientasi profit, karena dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkompeten maka akan meningkatkan produktivitas 

kerja.19  

Menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh Burhanuddin Yusuf, 

yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah potensi manusiawi 

sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Kemudian pengertian sumber daya manusia menurut Kamus Besar Bahasa 

 
17Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001, h. 244. 
18Almasdi, Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga. 

Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006, h. 17. 
19Rudi Elyadi, Manajemen UsahaP Kecil Pengrajin Tas Desa Truko Kecamatan 

Kangkung Kabupaten Kendal, Jurusan Akuntansi FE Unika Soegijapranata Semarang, h. 16 
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Indonesia (KBBI) adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk 

proses produksi.20 Manusia berbeda-beda pada setiap individu. Untuk bisa 

mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda 

tersebut, dibutuhkan suatu sistem manajemen yang dinamakan manajemen 

sumber daya manusia. 

Sumber daya insani ialah manusia sebagai sumber daya penggerak 

suatu proses produksi, harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang 

diilhami dari shifatul anbiyaa’ atau sifat-sifat para nabi yaitu : shiddiq 

(benar), itqan (profesional), fathanah (cerdas), amanah (jujur/terpercaya) 

dan tabligh (transparan).21 Sumber daya insani konsen terhadap 

pengaturan aktivitas dan hubungan terhadap antar karyawan. Mereka 

diharapkan mampu menunjukkan kinerja secara optimal. Berdasarkan 

beberapa pengertian mengenai sumber daya manusia (insani) di atas, 

bahwa sumber daya insani adalah manusia yang menjadi ujung tombak 

suatu perusahaan yang mampu memberikan sumbangan terhadap usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. 

2. Fungsi Sumber Daya Insani  

Kendala manajemen sumber daya manusia dalam arti luas 

diterapkan fungsi-fungsi pokok manajemen utamanya yang meliputi 

 
20Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 973 
21Salim Basalamah, Islamic Human Capital Managemen (Bandung: Pustaka Media, 

2015), h. 137. 
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fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi manajemen personalia yaitu 

fungsi-fungsi operatif. Fungsi-fungsi manajemen biasanya meliputi22 :  

a. Perencanaan Adalah menentukan terlebih dahulu program sumber 

daya  manusia yang akan dilaksanakan.  

b. Pengorganisasian Manajer sumber daya manusia haruslah membentuk 

organisasi dengan merancang susunan berbagai hubungan antar 

jabatan. 

c. Pengarahan Fungsi ini berarti mengusahakan agar karyawan bekerja 

sama secara efektif. 

d. Pengawasan Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan 

pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi 

penyimpangan. 

 

3. Sumber Daya Insani Dalam Islam  

Sumber daya insani dalam perspektif islam yaitu ciri-ciri 

sumberdaya insani  menurut Islam dan mempunyai sifat keislaman serta 

dapat menjujung tinggi nilai ke Islaman. Adapun ciri emosional dan 

spritual Sumber Daya Insani (SDI) bermutu adalah yang memiliki ciri-

ciri, sebagai berikut4: 

Menurut Wibowo, sumber daya insani harus berlandaskan pada 

sifat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :23 

a. Shiddiq  

 
22Ambar Teguh Sulistyani dan Rosdiah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2003), h. 13. 
23Wibowo, Sistem Manajemen Kinerja (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 173. 
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Shiddiq bearti benar/jujur, hendaknya dijadikan visi hidup 

seseorang muslim. Hal ini berimplikasi pada efektivitas (mencapai 

tujuan yang tepat dan benar) dan efesien (melakukan kegiatan dengan 

benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan 

keborosan/mubadzir). 

b. Amanah  

Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban 

sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang 

bearti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seseorang muslim : 

bertanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas. 

c. Fathonah  

Fathonah bearti cerdas, cerdik dan bijaksana, jadi hendaknya 

menjadi strategi hidup seorang muslim. 

d. Tabligh  

Tabligh berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi 

strategi hidup seseorang muslim (seseorang muslim harus komunikatif 

dan terbuka). Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini hendaknya 

dijadikan tauladan, bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah dan 

Rasul Nya pasti benar.  

Relevansi nilai-nilai shidiq, amanah, fathonah dan tabligh guna 

mendukung pengembangan sumber daya insani di bidang Kinerja 

Pendamping Desa, menjadi sangat penting apabila kita melihat permasalahan 

yang terjadi di bidang Kinerja Pendamping Desa . Dengan demikian, baik 
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konsepsi manajemen modern mapun nilai-nilai yang terkandung dalam 

konsepsi manajemen Islami memiliki banyak kesamaan yaitu bahwa 

hendaknya setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang yang memliki 

kompetensi dalam bidangnya, tanpa terkecuali SDI dalam inerja Pendamping 

Desa. 

Veithzal Rivai dalam bukunya, Islamic Human Capital, 

mengemukakan ciri emosional dan spritual Sumber Daya Insani (SDI) 

bermutu adalah yang memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:24 

a. Amanah 

Amanah atau amanat merupakan unsur penting dan 

menentukan akan berhasil dan tidaknya seseorang dalam berusaha dan 

beramal, serta berhasil dan tidaknya suatu bangsa dalam 

mempertahankan dan melestarikan hidup. Dalam kehidupan sehari-

hari banyak kita saksikan adanya perbedaan yang nyata antara orang 

yang bersifat amanah dengan orang yang suka berkhianat. Orang yang 

bersikap amanah atau jujur selalu menjadi tempat kepercayaan, 

dihormati dan disegani. Sedangkan orang yang bersikap khianat atau 

curang selalu dibenci dan dikucilkan dalam pergaulan. Sebagai akibat 

dari dua sikap yang saling bertentangan itu, terlihat bahwa orang yang 

bersifat amanah selalu berhasil dalam berusaha. Sedangkan, orang 

yang bersifat khianat selalu mengalami kegagalan dalam mencapai 

tujuan yang dicita-citakan. 

 
24 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital Ed 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 210-

215 
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b. Menyakini urgensi dan menyeru kepada kebajikan (amar ma’rufnahi 

munkar 

Amar ma'ruf nahi munkar (al`amru bil-ma'ruf wannahyu 'anil-

mun'kar) adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang maksudnya 

sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik 

dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam 

syariat Islam hukumnya adalah wajib. Amar ma'ruf nahi munkar 

dilakukan sesuai kemampuan, yaitu dengan tangan (kekuasaan). Jika 

dia adalah penguasa/punya jabatan, dengan lisan atau minimal 

membencinya dalam hati atas kemungkaran yang ada, dikatakan 

bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman seorang mukmin. 

c. Berpikir positif 

Berpikir Positif diawali dengan sebuah keyakinan pada diri 

sendiri. Keyakinan bahwa dirinya mampu. Keyakinan yang 

mengatakan bahwa diri beliau “bisa”. Jika Anda melihat diri Anda 

“bisa”, maka Anda akan “bisa”. Jika Anda melihat diri Anda akan 

menghasilkan, maka Anda akan menghasilkan. Jika Anda tidak bisa 

melakukan hal seperti ini, maka Anda masih dikuasai oleh pikiran 

negatif. 

d. Disiplin 

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-

nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang 

menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk 
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menanamkan nilai atau pun pemaksaan agar subjek memiliki 

kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi 

menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman 

dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang 

lain. 

e. Empati, peka terhadap perasaan orang lain 

Pengertian Empati adalah proses kejiwaan seseorang individu 

larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka, dan seolah-

olah merasakan atau pun mengalami apa yang dirasakan atau dialami 

oleh orang tersebut. Empati merupakan kelanjutan dari sikap simpati, 

yaitu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya itu. 

f. Ahli dibidangnya 

Ahli dibidangnya merupakan suatu kualifikasi khusus apabila 

suatu manusia mengerjakan yang bukan pada bidangnya biasanya 

pekerjaan tersebut tidak akan mencapai dengan apa yang diinginkan. 

Oleh karena itu manusia harus yang ahli pada bidangnya agar semua 

pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

g. Tanggung jawab 

Seorang pemimpin harus memiliki sifat bertanggung jawab atas 

apa yang telah dikerjakan sehingga seorang pemimpin tersebut disukai 

serta tidak memiliki rasa kurang percaya diri terhadap apa yang akan 

dilakukan. 

h. Menghargai orang lain 
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Menghargai orang lain merupakan salah satu contoh yang 

signifikan, dan disukai oleh semua manusia. Seorang manusia 

harusnya mempunyai sifat ini dan tidak tabu dalam kritikan tidak gila 

kehormatan serta pujian. Mereka tidak menerapkan ilmu aji mumpung 

maupun keberuntungan melain mempunyai suatu proses untuk 

mencapai suatu yang diinginkan. 

i. Inisiatif dan kreatif 

Inisiatif dan kreatif merupakan suatu sifat yang harus dimiliki 

oleh manusia dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat 

mengembangkan suatu pekerjaan. 

 

D.  Kerangka Pikir 

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, 

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan 

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, 

dan fasilitasi desa. Perbedaan mendasar model pendampingan setelah 

ditetapkannya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasca lahirnya UU 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka mendadak desa menjadi 

sedemikian. seksi‟ yang ditandai dengan ramainya diskursus seputar 

pemerintah daerah dalam ruang publik. Tema besar yang sering menjadi 

perbincangan adalah bagaimana pemerintah desa mampu mengambil peranan 

maksimal dalam iklim yang cukup bebas untuk merencanakan dan 

melaksanakan program/kegiatan di desa yang melibatkan segenap potensi 
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desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun spirit tata nilai 

yang telah dianut secara turun temurun. 

Menurut Jurnal binapemdes Ide dasar ini berpangkal pada keyakinan 

bahwa desa sebagai entitas pemerintah terkecil dan terdepan, memiliki 

potensi untuk maju secara mandiri, sehingga diberi ruang ekspresi dalam 

menangani persoalan-persoalan level desa, meningkatkan pelayanan dan 

kesejateraan masyarakat.25  

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong Besarnya alokasi dana bagi desa 

tersebut ditunjukan untuk menunjang beberapa hal bagi kemajuan desa, 

diantaranya ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan 

desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan 

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta 

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.26 Hal ini 

kemudian diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 

tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 19 yang menyebutkan bahwa dana desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan 

pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat 

mendukung tujuan dana desa tersebut. Untuk melihat kinerja pendamping 

desa maka penelitian mengunakan indikator kinerja. 

 

 
25

Jurnal BinaPemdes Edisi 1 Tahun 2016. Rekornas Program Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat Dan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan 

Desa Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia, 2016, h. 21. 
26Pasolong, Teori Administrasi Publik. (Bandung: Alafbeta, 2010), h. 178-180. 
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Gambar.3.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pendamping Desa 

(Permendes No. 3 Tahun 2015 ) 

UU No 6 Tahun 2014 Tentang 
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Pendamping Desa 
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1. Produktivitas 

2. Kualitas layanan 

3. Responsivitas 

4. Responsibilitas 

5. Akuntabilitas 

(Dwiyanto dalam Pasolong 

Harbani: 2010) 

Tinjauan 

kinerja dalam 

ekonomi 

syariah 

Teruangkap Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

 

1. Shiddiq 

2. Amanah 

3. Tabligh 

4. Fathonah 

(Wibowo: 2007) 
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3. Berpikir Positif 

4. Disiplin 

5. Empati 

6. Ahli di bidangnya 
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lain 

9. Inisiatif dan Kreatif 
     (Veithzal Rivai: 2009) 


