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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya persaingan suatu 

usaha dibidang industri salah satunya melalui perkembangan ekonomi kreatif, 

yang berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki 

kreativitas, keterampilan, dan inovasi yang bernilai ekonomis. Industri kreatif 

memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan untuk mencapai 

pembangunan ekonomi kreatif seseungguhnya tersedia banyak pilihan, anatara 

lain dengan melakukan investasi sumber daya manusia. Investasi ini dapat 

dilakukan dengan berbagai macam diantaranya melalui pendidikan, dan pelatihan. 

Kreativitas adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. Pelatihan merupakan salah 

satu metode yang memungkinkan terjadinya proses belajar sebagai bekal untuk 

meningkatkan kreativitas, jadi untuk mengembangkan suatu kreativitas diperlukan 

juga suatu metode pembelajaran untuk memahami, dan sebagai bekal untuk dalam 

industri yaitu melalui metode pelatihan. Konsep ekonomi kreatif meruapakan 

sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan 

kreativitas dengan mengandalkan ide sebagai faktor utama produksi dalam 

kegaiatan ekonomi. Keunggulan bersaing hanya akan diperoleh dari dua sumber 

yaitu dari keunggulan menciptakan biaya rendah atau kemampuan berorganisasi 

untuk menjadi berbeda dibanding pesaingnya. Hal-hal tersebut tentunya akan 

berdampak pada kinerja yang ditimbulkan dalam suatu pekerjaan, yang pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan keunggulan karyawan dalam bekerja. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana 

program pelatihan ekonomi kreatif dalam meningkatkan keunggulan bersaing 

pada Rumah Tapis Lampung? dan bagaimana tinjaun ekonomi Islam dalam 

program pelatihan kerja ekonomi kreatif dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing?. Pegumpulan data dilakukan dengan car obervasi, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana program pelatihan kerja ekonomi kreatif dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing dalam produksi industri. Metode yang digunakan adalah kualitatif. 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa program pelatihan dapat 

diaplikasikan secara praktek sehingga menghasilkan gagasan dan ide-ide terbaru 

dalam meningkatkan kemampuan bersaing yang dimiliki oleh karyawan. Pelatihan 

diberikan untuk menambah motivasi, inovasi dan meningkatkan kreativita dalam 

menghasilkan suatu produk. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi islam kegiatan 

pelatihan tersebut untuk meningkatkan SDM dalam kegiatan ekonomi kreatifnya 

sudah sesuai dengan sikap jujur, tidak merusak lingkungan, dan memberikan upah 

untuk perkerja sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

Kata Kunci : Ekonomi kreatif, Program pelatihan, sumber daya manusia. 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

MOTTO 

 

                    

(Q.s. An-Najm : 39-40) 

Artinya :  Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu 

penelitian karya ilmiah, skrispi ini berjudul “ Analisis Program Pelatihan 

Kerja Terhadap Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Keunggulan 

Bersaing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (STUDI PADA RUMAH 

TAPIS LAMPUNG). Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul di 

atas, maka terlebih dahulu penyusunan akan menjelaskan beberapa istilah 

yang terdapat pada judul tersebut : 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaanya atau bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Implementasi adalah suatu kegiatan yang berpijak pada 

aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme sistem yang diperoleh 

dari sebuah kegiatan.
2
 

3. Pelatihan adalah suatu Proses dimana orang-orang mencapai 

kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. 
3
 

4. Ekonomi Kreatif Merupakan pengembangan ekonomi berdasarkan 

pada keterampilan,kreatifitas dan bakat individu untuk menciptakan 

                                                             
1

 Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa,PTGramedia Pustaka Utama,Jakarta,2011,h.58. 
2

 Peter Salimdan Yeni Salim,Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,Modern 

English Press,Jakarta.1999,h.197. 
3
 Robert L.,Mathis dan John H Jackson,Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba 

Empat, Jakarta,2002.h.5 
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daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis,sehingga 

menitikberatkan pada pengembangan ide dalam menghasilkan nilai 

tambahan.
4
 

5. Keunggulan Bersaing adalah keunggulan relatif suatu organisasi yang 

dapat melebihi para pesaingnya.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah konsep ekonomi bersumber pada Al-Quran dan 

Hadist dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat 

komersil maupun non komersil dan memiliki cara pandang yang 

berbeda dengan ekonomi non-Islam.
6
 

Berdasarkan uraian penegasan judul di atasAnalisis Program 

Pelatihan Kerja Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan 

Keunggulan Bersaing Menurut Perspektif Ekonomi Islam,maka dapat 

penulis simpulkan bahwa kegiatan program pelatihan ekonomi kreatif 

yang dilaksanakan  oleh Rumah Tapis Lampungberupaya pada 

peningkatan sumber daya insani agar memiliki keunggulan bersaing dalam 

menciptakan produk yang berkualitas ditinjau menurut perspektif ekonomi 

Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Program Pelatihan Kerja 

Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing 

                                                             
4
Lemhannas, Pengembangan Ekonomi Kreatif guna menciptakan Lapangan Kerja dan 

Mengentaskan Kemiskinan dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas RI,Vol. 

edisi 14 Desember 2012,h.6 
5
Assauri Sofyan,Strategic Marketing,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012.h.103 

6
 Ridwansyah,Mengenai istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah,Anugrah Utama 

Raharja,Bandar Lampung 2012,h.38 
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Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Tapis Lampung) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Objektif. 

Fokus bidang yang ditekuni oleh Rumah Tapis Lampung adalah 

salah satu bentuk kearifan lokal lampung yakni kerajinan sulam usus 

yang berbentuk fashion. Tingginya tingkat persaingan usaha yang 

semakin kompetitif dalam bidang fashion membuat Rumah Tapis 

Lampungberupaya mencari peluang agar usaha yang dimilikinya bisa 

tetap bersaing dengan yang lain. Salah satu cara yang digunakan oleh 

Rumah Tapis Lampungdalam meningkatkan persaingan adalah dengan 

melaksanakan program pelatihan kepadasumber daya insani yang 

dimilikinya sehingga mampu meningkatkan keahliandan menghasilkan 

gagasan yang baru. 

2. Secara Subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bentuk 

dari permasalahan yang bersifat umum dalam bentuk persaingan 

usaha. 

b. Permasalahan ini termasuk salah satu bidang studi ilmu yang 

penulis jalani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia. 

c. Literatur yang tersedia pun cukup mendukung dan penulis yakin 

untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
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C. Latar   belakang Masalah 

Ekonomi kreatif  dipredisi akan menjadi industri masa depan sebagai 

fourthwave industry (industri gelombang keempat),yang menekankan pada 

gagasan dan ide kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan,mengingat industri 

ekonomi kreatif telah mampu mengikat pasar dunia dengan jutaan 

kreativitas dan persepsi yang dapat dijual secara global.Industri yang 

bersaing dipasar global tidak hanya mengadalkan harga dan kualitas 

saja,tetapi bersaing dengan basis teknologi, inovasi, kreativitas, dan 

imajinasi. Inovasi yang diciptakanpun tergantung pada pengetahuan  

karyawan, keterampilan,dalam penciptaan nilai,bahkan keativitas individu 

saja belum cukup dalam kesuksesan dalam berinovasi. Inovasi sendiri 

sangat berpengaruh dalam sebuah usaha, semakin baik Intellectual capital 

maka inovasi yang dicipakan akan semakin tinggi dalam meningkatkan 

daya saing dalam kewirausahaan. Keunggulan bersaing hanya akan 

diperoleh lewat salah satu dari dua sumber yaitu melalui keunggulan 

menciptakan biaya rendah (costleadership), atau kemampuan organisasi 

untuk menjadi berbeda (differentiation) dibanding pesaingnya.
7
 

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilihan tetap untuk 

menjaga ketahanan ekonomi dalam kodisi krisis global. Ekonomi kreatif 

perlu dikembangkan karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam 

memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan,menciptakan iklim bisnis 

                                                             
7
Sutapa Mulyana, Peningkatan Kapabilitas Inovasi, Keunggulan Bersaing, dan Kinerja 

melalui pendekatan Quadruple Helix : Studi pada Industri Kreatif Sektor Fashion, Jurnal 

Teknologi. Vol.13, No.3, 2014.h.309 
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yang positif membangun citra dan identitas bangsa yang bersifat kearifan 

lokal,berbasis pada sumberdaya yang terbarukan dalam menciptakan 

inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu 

bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif.
8
 

Industri kreatif memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, 

akan tetapi pengembangan industri keatif masih banyak permasalahannya, 

terutama pada sumber daya manusia,sehingga berdampak pada lemahnya 

keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan sehingga produk yang 

dihasilan kurang maksimal dalam pencapaian akhir yang baik. 

Bahkan untuk mencapai pembangunan ekonomi kreatif sesunggunya 

tersedia banyak pilihan,antaralain dengan melakukan investasi sumber 

daya manusia. Investasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam 

caradiantaranya melalui pendidikan dan pelatihan.Pengembangan 

kemampuan berinovasi terus-menerus membutuhkan partisipasi aktif dan 

kreatifitas dari para pekerja untuk selalu mengembangkan keahlian dan 

keterampilan mereka.
9
 

Kreativitas merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh  tiap individu. 

Ini dikarenakan tiap individu mempunyai daya imajinasi,keinginan dan 

tindakan untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain.
10

Kreativitas 

                                                             
8
 Indonesia punya Basis SDM Kembangkan Ekonomi 

Kreatif,http:/www.kemenperin.go.id/artikel.html., 
9
 Mulyadi S.,Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan,Rajawali 

pers,.jakarta,2014,h.238-239 
10

 Ni Made Teganing Kurniati,Pengaruh Pelatihan Keterampilan Kreatif terhadap 

Kreatifitas,Proceeding Seminar Nasional PESAT,2005,ISSN: 18582559 Oktober 2015,h.P1. 
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merupakan susuatu yang dapat dikembangkan. Namun, pengembangan ini 

tidak dapat terjadi begitu saja,melainkan melalui proses belajar. Pelatihan 

merupakan salah satu metode yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar sebagai bekal dalam meningkatkan kreativitas. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Sad ayat 27 ; 

                            

      

 
Artinya:” Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

di antara keduanya dengan sia-sia.itu anggapan orang-orang kafir, maka 

celakalah orang-orang karena mereka akan masuk neraka.
11

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa, segala aktifitas 

manusia harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan 

semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Selain itu Islam juga 

mengajurkan pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekon

omi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai 

bidang keahlian yang menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih 

makmur dan sejahtera.
12

 

 

                                                             
11

Departemen Agama RI,Alhidayah Al-Quran dan tafsir per Kata Tajwid Kode Angka 

(Q.S.Sad : 27), h.456. 
12

Adiwarman A.Karim,Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h.40 
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Berikut ini adalah data Ekonomi Kreatif di Indonesia dari tahun 2013-

2017, sumber data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BEKRAF (Badan 

Ekonomi Kreatif). 

Tabel 1 

Data Survei Khusus Ekonomi Kratif 
NO TAHUN JUMLAH KENAIKAN 

1 2013 642,00 Triliun 

2 2014 784,82 Triliun 

3 2015 852,24 Triliun 

4 2016 922,59 Triliun 

5 2017 1000 Triliun (±) 

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS),dan Badan Ekonomi Kratif
13

 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa ekonomi kreatif dari 

tahun 2013-2017 mengalami suatu kenaikan yang cukup 

signifikan.Ekonomi kreatif saat ini sedang berkembang maju dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan PDB Nasional. Berikut ini 

merupakan tabel subsektor yang ikut serta dalam kontribusi PDB 

Nasional: 

Tabel 2 

Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor. 

NO BIDANG PRESENTASE 

1 KULINER 41,69 % 

2 FASHION  18,15 % 

3 KRIYA 15,70 % 

4 TELEVISI dan RADIO 7,78 % 

5 PENERBITAN 6,29 % 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS),dan Badan Ekonomi Kratif

14
 

                                                             
13

https://www.bekraf.go.id. Dan http://www.bps.go.id 
14

https://www.bekraf.go.id. Dan http://www.bps.go.id 

 

https://www.bekraf.go.id/
http://www.bps.go.id/
https://www.bekraf.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif 

mengalami kenaikan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, 

terhadap PDB nya. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan hingga 4,38% 

terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2016 naik menjadi 7,44% terhadap 

PDB Nasional,sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi kreatif saat 

ini sangat berkembang,dan dapat menyumbang PDB Naional. Dari 

Subsektor yang mempengaruhi saat ini adalah bidang kuliner dan fashion. 

Kapabilitas perusahaan dalam menciptakan kreatifitas dimulai dari 

adanya individu yang kreatif, tetapi itu saja tidak cukup, dibutuhkan juga 

tim atau  kelompok yang kreatif sehingga pada akhirnya akan tercitanya 

organisasi yang kreatif. Kesuksesan sebuah inovasi produk dan layanan 

tergantung kepada kreativitasi, tanpa adanya supplyide secara kontinyu, 

sebagai besar organisasi akan sulit untuk exist.
15

Dari latar belakang diatas 

penulis merasa tertarik untuk mengetahui seberapa besar implementasi 

program pelatihan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh rumah tapis 

lampung dalam meningkatkan keunggulan bersaing pada sumber daya 

insani.  

D. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam 

pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan 

rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang 

                                                             
15

 Reniati,Kreativitas Organisasi & Inovasi Bisnis : Implementasi pada IKM Bebasis 

Kreativitas dan Budaya Keunggulan Bersaing Global,Alfabeta,Bandung. 2013,h.7. 
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lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelakan diatas, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana program pelatihan ekonomi kreatif dalam meningkatkan 

keunggulan bersaing pada Rumah Tapis Lampung ? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam mengenai program pelatihan 

ekonomi kreatif dalam meningkatkan keunggulan bersaing pada 

Rumah Tapis Lampung ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui program pelatihan ekonomi kreatif dalam 

meningkatkan keunggulan bersaing pada Rumah Tapis Lampung. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam peran ekonomi 

kreatif dalam meningkatkan keunggulan bersaing pada Rumah 

Tapis Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian : 

a. Untuk memberikan wawasan ekonomi kreatif kepada masyarakat 

ataupun pembaca tentang pentingnya memiliki kemampuan 

individu, dan ketekunan dalam menjalankan kerajinan. 

b. Memberikan referensi kepada pemerintah sebagai pemberi 

kebijakan untuk lebih memperhatikan pengrajin, karena melalui 

program ini dapat meningkatkan perekonomian dimasyarakat. 
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c. Sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana. 

F. Metode penelitian  

1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitia yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian yang digunakan dalam lingkup yang sebenarnya. 

Penelitian  ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif di tinjau dari 

empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki 

sasaran penelitian yakni Rumah Tapis Lampung, tetapi dengan 

keterbatasan itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran 

penelitian.Penulis juga menggunakan berbagai literatur yang ada di 

perputakaa yang relevan dengan masalah yang dikemukakan penulis. 

Peneliti ini di golongkan penelitian deskriptif jika ditinjau dari 

ekplanasinya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

sistematik (pengumpulan data), akurat fakta dan karekteristik mengena

ipopulasi (analisis data) mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berus

aha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan 

sematamata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari 

implikasi. Berdasarkan pernyataan diatas bisa penyusun simpulkan 

bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
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G. Sumber Data  

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan,disajikan 

untuk tujuan tertentu.
16

 Atau informasi atau keterangan,baik kualitatif 

maupun kuantitatif yang menunjukan fakta. Sumber data yang dijadikan 

bahan penelitian ini adalah. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti, malalui teknik observasi, wawancara langsung 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam 

hal ini, data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik dan 

karyawan, responden dalam penelitian ini adalah sumber daya insani 

pada Rumah Tapis Lampungyang telah mengikuti pelatihan. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh seseorang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan tersebut sesungguhnya data yang asli. 

Data sekunder yang diperoleh peneliti merupakan berasal dari buku-

buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
16

 Moh.Pamundu Tika,Metologi Risearch Bisnis PT. Bumi Aksara,Jakarta,2006.h,57 
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1. Populasi dan Sampel. 

a. Populasi 

Populasi merupakan himpunan keseluruhan karakteristik 

dari objek yang diteliti.Dalam konteks ini populasi yang 

diambil adalah karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut. 

Namun sesungguhnya, dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan 

“Social situation” atau situasi social yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivasi 

(activit) yang berinteraksi secara sinegis.
17

Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah para karyawan yang telah 

mengikuti pelatihan dan berdomisili dibandar lampung, yang 

rata-rata adalah ibu rumah tangga dan remaja putri yang putus 

sekolah. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik 

populasi juga dimiliki juga oleh sempel.
18

 Bila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, dikarenakan terbatasnya dana, waktu, dan tenaga, 

maka peneliti dapat melakukan sampel yang diambil dari 

                                                             
17

Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D,Alfabeta,bandung,2013,h.21

5 
18

 Sedarmayanti dan Hidayat,Syarifudin,Metodelogi Penelitian,Manjar Maju,Bandung. 

2002,h.34 
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populasi tersebut. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi 

akan dijadikan sumber data ,melainkan hanya sempel saja. 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu 

sempel,sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua yakni probabilitas sampling dan non 

probabilitas sampling.
19

 

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan 

nonprobabilitas sampling dengan teknik sampel yang dipakai 

yakni Purposive Sampling.Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan suatu sempel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu sehingga didapatkan hasil yang diharapkan.
20

 Ciri-ciri 

atau pertimbangan yang dimaksud adalah : 

1) Pemilik dan karyawan Rumah Tapis Lampung 

2) Telah mengikuti program pelatihan yang ada. 

Dari pernyataan diatas, maka penulis untuk memperoleh 

data jumlah sampel yang akan penulis teliti adalah sebanyak 15 

karyawan termasuk ibu rumah tangga dan remaja putri baik 

karyawan tetap maupun karyawan luar, ditambah satu orang 

informan yakni pemilik Rumah Tapis Lampung. 

 

 

                                                             
19

 Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif,Alfabeta,Bandung.2013,h. 52. 
20

 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D,Op Cit.h.218-219. 
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2. Teknik Pengumpulan data  

Dalam usaha, menghimpun data dilokasi penelitian,penulis 

menggunakan beberapa metode yakni : 

a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data,dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala atau fenomena pada objek penelitian. Metode 

observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh 

selama penelitian dengan menerapkan metode observasi 

nonpartisipan, dimana penelitian dengan menerapkan metode 

observasi nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai 

pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang 

dilaksanakan.
21

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 

pemngamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

secara pasti bagaimana program pelatihan yang dilakukan oleh 

Rumah Tapis Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan pada masalah,tujuan,dan hipotesis 

penelitian.
22

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin dimana sebelum penulis 

                                                             
21

 Sutrisno dan Hadi,Metodelogi research, jilid 2, Andi Offset,Yogyakarta,2004,h.151. 
22

 Ibid,h.62. 
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mengadakan tahapan untuk melakukan wawancara,penulis ini 

telah menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara 

langsung kepada pihak yang terkait.
23

 Pada praktiknya, penulis 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung 

oleh pihak terkait. 

c. Dokumentasi  

Mengumpulkan data melalui pemanfaatan data yang telah 

tersedia, biasanya berbentuk surat,catatan harian,cendera 

mata,laporan artefak, foto dan dapat juga berbentuk di server, 

dan flashdisk,serta data yang tersimpan di di website.
24

 

3. Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpulkan kemudian diolah, pengolahan 

data yang dilakukan yakni dengan cara menimbang, dan menyaring 

data adalah benar-benar memilih secara hati-hati dan yang 

relevan,tepat,dan berkaitan,dengan masalah yang tengah diteliti. 

Mengatur dan mengklarifikasi data yakni menggolongkan, 

menyusun, menurut aturan tertentu.
25

 Pada umumnya pengolahan 

data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap,benar,dan sesuai atau 

relevan dengan masalah. 

                                                             
23

 Ngalim Purwanto,Prinsip-Prinsip dan teknik Evaluasi Pengarahan,Remaja Rosda 

Karya,bandung.2002.h.149 
24

 Juliansyah Noor,Metode Penelitian,Kencana,Jakarta.2011,h.141. 
25

Ibid . h. 86. 
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b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemengang hak 

cipta, atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang 

data secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami. 

d. Sitematisasi data (systematizin), yaitu menempatka data 

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan 

masalah.
26

 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan 

analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau 

hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. 

Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis 

dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena,
27

 yaitu dengan 

cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari 

pihak Rumah Tapis Lampung dan sumber daya insani dalam hal 

ini karyawan yang mengikuti kegiatan pelatihan untuk 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang 

ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian 

ini. 

                                                             
26

 Abdul Khodir Muhammd,Hukum dan Penelitian,Pt. Cipta Aditya Bakti,bandung 

2004,h.126. 
27

Abdul Khodir Muhammd,Hukum dan Penelitian,Pt. Cipta Aditya Bakti,bandung 2004,h 

127 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Ekonomi Kreatif 

1. Ekonomi Kreatif dalam Islam 

a. Pengertian Ekonomi Kreatif Dalam Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi atau 

interdisiplin, komperhesif, dan saling terintegrasi, melipputi ilmu Islam 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadis, dan juga ilmu rasional 

(hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia 

dapat mengatasi masalah-masalah keterbataan sumber daya untuk 

mencapai falah (kebahagian).
28

Falah (kebahagian) yang dimaksud 

adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang 

meliputi aspek spiritualis, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta 

politik, baik dicapai di dunia mapun di akhirat. Ali Anwar Yusuf 

memberikan definisi ekonomi, menurutnya ekonomi kajian tentang 

prilaku manusia  yang hubungannya dengan pemanfaatan sumber 

produktif yanglangka untuk memproduksi barang dan jasa serta 

mendistribusikanya.
29

 Menurut Al-Quran surat Shaad 27, sebagai 

berikut: 

 

                                                             
 

28
Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islam Economics: Ekonomi Bukan Opsi,tetapi Solusi. 

(jakarta: Bumi aksara: 2013), h.91 . 

 
29

Ibid,h. 325 
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Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang 

ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah 

anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu 

karena mereka akan masuk neraka. 

Berdasarkanayat diatas menjelaskan bahwa, segala aktifitas 

manusia harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan 

semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Selain itu Islam 

juga mengajurkan pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni 

aktivitas ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan bekerja 

dalam berbagai bidang keahlian yang menjadikan kehidupan mereka 

menjadi lebih makmur dan sejahtera.
30

 

Menurut ekonomi Islam secara terminology tedapat pengertian 

menurut beberapa ahli ekonomi muslim sebagai berikut: 

a) M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan 

untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia yang 

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar 

bekerja sama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi 

                                                             
30

Adiwarman A.Karim,Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h.40 
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normatif (kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat), serta 

dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).
31

 

b) M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membuat upaya realisasi kesejahteraan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, 

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam 

tanpa memberikan kebebsan individu atau tanpa prilaku makro 

ekonomi memberikan yang berkesinambungan dan tanpa ketidak 

seimbangan lingkungan.
32

 

c) Muhammad Abdul Manan memberikan pengertian ekonomi Islam 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi yang diilhami nilai-nilai Islam, berdasarkan 

empat bagian yang nyata dari pengetahuan yaitu Al-Qur‟an, As-

Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
33

 

Dari bebrapa definisi tentang ekonomi Islam diatas maka dapat 

disimpulkan tentang definisi ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam 

merupakan satu prilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus 

sesuai dengan syariat dan tuntunan yang berlaku dalam Islam 

untuk mewujudkan dan menjaga maqhasyid syariah (agama, jiwa, 

akal, naab dan harta). 

                                                             
 

31
Mustafa Edwin Nasution, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007), h.16 

 
32

Umer Chapra, Ekonomi Dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer (Surabaya: 

Risalah Gusti,1999), h. 215. 

 
33

Veitthzal Rivai, Andi Buchari. Op. Cit, h. 325 
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b. Prinsip Ekonomi Kreatif 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan Islam, 

karena merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari 

agama lain. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam 

akan mengikuti agama Islam dari berbagai aspeknya. Pada 

dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
34

 

1) Prinsip tauhid/ketuhanan 

Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat 

semua manusia tanpa terkesuali. Sistem ini meliputi semua 

aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu 

bentuk. 

2) Prinsip Khalifah 

Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus 

perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti 

Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupan.Hal ini 

berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 30: 

                          

                         

    

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat  

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

                                                             
 

34
Veithzal Rivai,dkk. Op.Cit, h.233 
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bumi.”Mereka berkata :“Mengapa engkau hendak menjadikan 

(Khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menupahkan darah. Padahal kami bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : 

“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”  

3) Prinsip Keadilan 

Ekonomi Islam ditinjau untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan saja tetapi 

juga menjaga manfaatnya. Ekonomi Islam memiliki prinsip 

yang berbeda dari ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi 

Islam jika sebuah ekonomi dijalankan tersebut telah 

memenuhi/menjalankan prinsip ekonomi Islam diatas. 

Sedangkan tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah 

sebagaimana tujuan dan syari‟at Islam itu sendiri (maqashid 

asy syari‟ah), yaitu mencapai kebahagian dunia dan akhirat, 

melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhomat 

(hayyah thayyibah). Inilah bahagiaan hakiki yang diinginkan 

oleh setiap manusia, Bukan bahagia semu yang sering kali pada 

akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan, 

 

 

 

 



22 
 

c. Bentuk-Bentuk Usaha Ekonomi Kreatif 

Bentuk usaha  yang merupakan bagian dari industri kreatif 

adalah:
35

 

a) Periklanan 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa 

periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan 

medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, dan distribusi 

dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan 

komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, 

promosi. 

b) Arsitektur 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain 

bangunan, perencanaan biaya intruksi, konservasi bangunan 

warisan, pengawasan kontruksi baik secara menyeluruh dari 

level makro sampai dengan level mikro. 

c) Desain 

Kegiatan yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain 

interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas 

perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan 

dan jasa pengepakan. Desain produk merupakan proses kreasi 

sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan 

                                                             
35

 Mauled Moelyono, Op. Cit. h.231-234 
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estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi 

masyarakat.  

d) Pasar Barang Seni 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan 

barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai 

estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko. 

e) Kerajinan 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, 

produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga 

pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses 

penyelesaian produknya. 

f) Musik 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau 

komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekam 

suara. 

g) Fesyen 

Yaitu kegiatan kreatifitas yang terkait dengan kreasi desain 

pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, 

produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini 

produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. 
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h) Permainan Interaktif 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi 

produksi, distribusi, permainan komputer dan video yang 

bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 

i) Video, Film, dan Fotografi 

 Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi 

video, film, dan jasa fotografer, serta distribusi rekaman video 

dan film. 

j) Layanan komputer dan piranti lunak 

Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan 

teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, 

pengolahan data, pengembangan data base, pengembangan 

piranti lunak. 

k) Riset dan pengembangan 

Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovasi 

yang menawarkan penemuan ilmu da n teknologi, penerapan 

ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan 

kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, 

metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar. 
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l) Penerbitan dan percetakan 

Yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten 

dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan 

konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 

m) Seni pertunjukan 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain dan 

pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata 

pencahayaan. 

n) Televisi dan radio 

Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, 

produksi dan pengemasan acara televisi (games, kuis, reality 

show, infotainment, dan lainnya). 

d. Dampak Usaha Ekonomi Kreatif. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) damapak 

secara umum adalah suatu pengaruh kuat yang akan menimbulkan 

suatu akibat baik itu secara positif ataupun secara negatif,
36

 jadi 

dapat dikatakan dampak dari ekonomi kreatif adalah : 

1) Inovasi baru berkembang secara cepat  

Munculnya kreativitas dalam bidang ekonomi tidak 

memberikan batas, sehingga banyak sekali ide-ide baru yang 

                                                             
36http://kbbi.web.id/dampak. diakses tanggal 1 januari 2019. Pukul 23:14. 

http://kbbi.web.id/dampak
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bermuculan dan tentunya membuat masyarakat semakin 

mudah. 

2) Membuka Lapangan Kerja 

Jika Inovasi baru bermunculan secara cepat dalam dunia 

bisnis, maka secara langsung akan menghasilkan produk-

produk yang akan dijual, produk tersebut membutuhkan para 

ahli untuk memproduksi dan memasarkannya, sehingga disini 

lah terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, karena 

membutuhkan tenaga ahli. 

3) Manusia semakin kreatif 

Perkembangan ekonomi menuntut masyarakat sebagai 

pelaku ekonomi untuk menjadi lebih kreatif dan inovasi. 

4) Persaingan yang kompetitif 

Semakin berkembangnya ekonomi, maka semakin banyak 

pula pembisnis baru yang terjun dalam dunia ekonomi. Mereka 

berlomba-lomba menciptakan usaha agar dapat menjadi 

pengusaha yang sukses. 

5) Kualitas Produk semakin bagus 

Produk yang sejak dahulu ada  kini menjadi lebih 

berkualitas karena banyaknya persaingan produk yang sama 

dipasaran. Selain itu, kesadaran masyarakat yang tinggi tentang 

produk yang aman dan berkualitas dari pada produk yang 
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murah yang dapat merusak, sehingga membuat pelaku bisnis 

untuk berfikir untuk mengeluarkan ide-ide yang baru. 

2. Ekonomi Kreatif Secara Umum 

a. Pengertian Ekonomi kreatif 

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang 

memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, 

gagasan dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor 

produksi.
37

 

Ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya 

mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas, yang 

mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim 

perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber 

daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah 

manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi 

negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untk 

negara-negara yang berkembang. Pesan besar yang ditawarkan 

ekonomoni kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya 

yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas, yaitu ide,talenta, 

dan kreativitas.
38

 

Menurut UNCTAD (United Conference On Trade And 

Development). Pada umumnya, ekonomi kreatif mengandalikan 

                                                             
37

I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 227 
38

Mari Eka Pangestu, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (Jakarta: 

Departemen Perdagangan RI, 2008). h.1 
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penggunaan sumber daya kreatif yang sangat melekat pada 

kemampuan dan keahlian serta keterampilan manusia sebagai 

pelaku utama pembangunan. Ekonomi kreatif mendorong 

pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan, meningkatkan kualitas sosial, keberagaman budaya, 

dan pembangunan manusia secara utuh.
39

 

Menurut Howkins, Kreativitas muncul apabila seseorang 

berkata, mengerjakan, dan membuat sesuatu dari yang tadinyatidak 

ada maupun dalam pengertian memberikan/karakter baru pada 

sesuatu.
40

 

Industri kreatif adalah bagian utama yang tak terpisahkan 

dari ekonomi kreatif.  Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif 

yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan 

mengandalkan keahlian, bakat, dan kreatifitas sebagai kekayaan 

intelektual, adalah harapan bagi ekonomi untuk bangkit, bersaing 

dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Adapun beberapa 

definisi dan batasan industri kreatif menurut para ahli: 

a) Menurut Departemen Perdagangan RI 

Industri kreatif adalah Industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu 

untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan 

                                                             
39

M. Chatib Basri, DKK, Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membawa Kebijakan 

perdagangan Indonesia, Cetak Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2012), h.368 
40

Mari Eka Pangestu,Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (Jakarta: 

Departemen Perdagangan RI, 2008). h.1 
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dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan 

cipta individu tersebut.
41

 

b) Menurut UK DCMS Taks Force 

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari kreativitas 

individu, keterampilan, dan bakat yang secara potensial 

menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui 

eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya 

cipta individu.
42

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat penulis simpulkan 

bahwa ekonomi kreatif dalam hubungan dengan industri kreatif 

adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan 

kreativitas sumberdaya manusia sebagai aset utama dalam 

produksi serta sebagai penentu pembangunan ekonomi yang 

berdaya saing melalui pengelolaan ide-ide kreatifitas gunja 

menghasilkan produk kreatif yang bernilai ekonomi. 

 

b. Perkembangan Industri Kreatif  Di Indonesia 

Industri kreatif merupakan industri yang menggunakan 

sumber daya terbaru yang dapat memeberikan kontribusi 

dibeberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut 

pandang ekonomi semata, tetapi ditinjau juga dari dampak positif 

                                                             
41

Mari Elka Pangestu. Op. Cit. h.5 
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Mauled Moelyono, Menggerakan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan Dan Kebutuhan. 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010).h.230. 
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yang ditimbulkan terutama bagipeningkatan citra dan identitas 

bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa, serta 

dampak sosial lainnya.
43

 

Salah satu manfaat positifnya adalah dengan adanya 

kesempatan kerja, dalam subsektor kerajinan (serat alami mapun 

buatan termasuk didalamnya) dan fesyen yang memiliki daya serap 

tinggi dengan tingkat keterampilan pekerja yang mampu dikuasai 

oleh segala lapisan masyarakat, sehingga apabila industri ini 

dikelola dengan benar, maka ia akan berkontribusi menciptakan 

lapangan pekerjaan dan turut serta dalam mengurangi angka 

kemiskinan.
44

 

Sesungguhnya industri kreatif adalah industri yang 

mengandalkan unsur talenta, keterampilan, dan kreativitas. Ketiga 

unsur tersebut merupakan elemen dasar individu, sehingga semua 

orang memiliki modal dasar yang sama dan gratis. Dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi kreatif dari ketiga unsur 

tersebut, maka berarti kita telah turut serta dalam upaya 

meningkatkan kapasitas sumber daya insani indonesia.
45
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c. Peluang dan Tantangan Industri Kreatif. 

a) Peluang Industri Kreatif 

Peluang industri kreatif baik didalam maupun di luar negeri 

sangatlah besar. Pangsa pasar yang dijanjikan untuk industri 

kreatif masih sangat terbuka lebar dan memiliki kecenderungan 

meningkat. 

Teori Hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa 

disaat manusia telah berhasil melampaui tingkat kebutuhan 

dasarnya seperti kebutuhan fisik, serta asas kebutuhan atas 

keamanan, maka manusia akan berusaha mencari kebutuhanya 

pada tingkatan lebih lajut yaitu kebutuhan bersosialisasi 

(socialneeds), rasa percaya diri (esteem needs) dan akulturasi 

diri (self actualization). Demikian pula dengan perilaku 

konsumsi manusia.
46

 Berdasarkan hirearki kebutuhan tersebut 

tidak hanya diperuntukan secara eksklusif bagi manusia-

manusia yang telah berkecukupan dalam hal materi maupun 

sumber daya manusia yang berlatar belakangi pendidikan 

tinggi. Dalam proporsi tertentu masyarakat lapisan bawah yang 

kurang mengecap pendidikan tinggi maupun memiliki motivasi 

sosial, motivasi kepercayaan diri, dan motivasi untuk 

aktualisasi diri yang sama pentingnya seperti masyarakat 
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lapisan atas.
47

Karena banyak masyarakat yang lebih tertarik 

apabila nilai kebudayaan tersebut mendapat sentuhan lebih 

modern lebih populer dari desainer, arsitek, komposer musik, 

dan koreografer. Usaha-usaha pemanfaatan kearifan serta 

warisan budaya ini perlu perhatian dan kerjasama antara 

pemerintah dengan pelaku-pelaku industri kreatif, sehingga 

warisan budaya tradisonal bangsa indonesia dapat terlestarikan 

dan menjadi kebanggaan nasional.
48

 

b) Tantangan Industri Kratif 

Pasar global sub kontak SDM kreatif  belum dirasakan 

penuh oleh pekerja-pekerja kreatif di Indonesia. Kendala yang 

dihadapi SDM kreatif Indonesia saat ini ada 3 bagian besar 

yaitu:
49

 

1) SDM kreatif berbasis arsitek belum memahami konteks 

kreativitas diera industri kreatif secara menyeluruh. 

Sehingga masyarakat melihat dunia artistik sebagai dunia 

yang eksklusif dan tidak merakyat. 

2) SDM kreatif berbasis non-artistik (sains dan teknologi) 

terlalu mikroskopis dalam melihat keprofesiannya sehingga 

kadang terlalu mekanistis dalam berfikir, sehingga kurang 

inovatif. Dalam bekerja orang-orang ini lebih termotivasi 
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bekerja pada perusahaan-perusahaan besar yang membuat 

mereka tenggelam dalam rutinitas sehari-hari dan memiliki 

keterbatasan dalam mengekspresikan kreativitas yang ada 

dalam dirinya. 

3) SDM kreatif yang berbasis artistik maupun yang non-

artistik kekurangan sarana untuk bereksperimen dan 

berekspresi sehingga hasil karya mereka masih kurang 

kreatif dan kurang inovatif. Akibatnya industri lokal dan 

internasional belum melihat kepentingan yang besar untuk 

mengadopsi ide-ide baru dari mereka. Melihat kondisi 

seperti ini, maka diperlukan penanaman pola pikir kreatif 

yang lebih kontekstual dan diterapkan disegala sisi 

kehidupan, baik dari sisi pendidikan, budaya maupun 

motivasi kewirausahaan. 

 

d. Aktor Utama Pengembangan Industri Kreatif 

Bangunan industri kreatif sesungguhnya dipayungi oleh 

hubungan antara Cendikiawan (Intellectuals), Bisnis (Business), 

dan pemerintah (Government) yang disebut sebagai „Triple Helix” 

yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya 

industri kreatif. Hubungan yang erat, dan saling menunjang dan 

bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam 
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kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model industri kreatif 

akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh dan 

berkesinambungan.
50

 

a) Intellectual (Cendikiawan) 

Cendikiawan adalah orang-orang yang dalam perhatian 

utama mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu 

pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak 

mencari tujuan-yujuan praktis, serta para moralitas yang dalam 

sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan 

terhadap realisme massa. Mereka adalah para ilmuan, filsuf, 

seniman, ahli metafisikayang menemukan kepuasan dalam 

penerapan ilmu (bukan dalam penerapan hasil-hasilnya). 

Menilik kembali landasan industri yaitu sumber daya insani 

(people), dapat dikenali bahwa salah satu anggota pekerja 

berstrata inti super kreatif adalah pekerjaan dari para 

cendikiawan. Cendikiawan memilki kapasitas yang sangat 

besar dalam memperkuat basis-basis formal dan informal dari 

inovasi, dan memiliki kemampuan untuk mematangkan 

konsep-konsep inovasi dan juga memiliki kapasitas 

mendimensi informasi dengan jejaring di dunia Internasional. 
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B. Pelatihan 

1. Pelatihan Dalam Islam 

a. Pengertian Pelatihan Dalam Islam. 

Dalam Khazanah pengetahuan Islam, secara formal tidak 

ditemukan secara pasti pola pelatihan atau pembinaankaryawan di 

zaman Rasulullah. Dalam sejarah Islam, sejak zaman jahiliyah, 

telah ada pengambilan budak sebagai buruh, pembantu, atau 

pekerja, walaupun setelah zaman Islampembudakan mulai 

dikurangi. Hal ini menandakan adanya tradisi pelatihan dan 

pembinaan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah 

membawa sejumlah prinsip etika dan melalukan perubahan radikal 

dalam memperlakukan pekerjaan dan pendidikannya.
51

 

Allah SWT berfirman Q.S Al-Jumuah ayat 2 : 

                              

                     

Artinya: Dia lah yang mengutus seorang Rasul kepada kaumyang 

buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-

ayat-Nya kepada mereka, menyucikan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (Sunnah), meskipun 

sebelumnya,mereka benar-benar dalam kesesatan. 

                                                             
51Damingun, Peran Pelatihan umber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam, jurnal sekolah tinggi 
ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda. H. 75 
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Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa nabi Muhammad 

diutus oleh Allah dengan kebenaran yang dibawanya kepada kaum 

yang belum tahu membaca dan menulis pada waktu itu. Rasul itu 

bukan datang dari tempat lain, melainkan timbul dan bangkit dalam 

kalangan kaum itu sendiri juga seorang ummiy. Beliau tidak pernah 

belajar menulis dan membaca sejak kecil sampai wahyu turun. 

Sehingga dia-Rasul yang ummiy dari kalangan yang ummiy. Ini 

merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni ia telah ditakdirkan 

berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan 

tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. 

Adapun hadis Rasulullah SAW, juga menekankan kepentingan 

buruh menurut keadaan yang berbeda dan senantiasa usaha-usaha 

golongan buruh dan pekerja yang ahli dalam pekerjaan mereka.
52

 

Pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah 

perilaku karyawan secara langsung dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. Program pelatihan memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk meningkatkan keahlian, sikap dan wawasan 

terutama yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu 

perubahan menjadi alasan perusahaan mengadakan pelatihan 

tenaga kerja. Allah berfirman dalam surat Ar-Rad ayat 11: 

                                                             
52Afzul Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dhana Bakti Wakaf), 1995, H. 248 
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Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. 

Pemahaman konteksual yang dapat dipetik dari ayat diatas 

antara lain ialah bahwa perubahan yang lebih baik adalah suatu hal 

yang baik. Oleh karena itu, ia perlu jadi tujuan dan perlu 

diupayakan oleh setiap orang. 

Jika makna tersebut dikaitkan dengan pelatihan, maka 

pelatihan sebagai salah atu untuk mencapai keperubahan yang 

lebih baik, dapat dikatakan bahwa adanya program pelatihan 

merupakan suatu yang termotivasi. Walaupun ayat itu juga 

mengisyaratkan bahwa soal hasil dari upaya perubahan (pelatihan), 

itu hak progretif Allah. Hanya manusia diwajibkan untuk upaya 
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melakukan perubahan (Pelatihan) itu semaksimal mungkin.
53

 Hal 

ini disebutkan dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 

269 :  

                         

            

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman 

yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia 

benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya 

orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran 

(dari firman Allah). 

Dari ayat diatas pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai 

kebajikan dimana sifat tersebut menyamai harta dan kekayaan yang 

banyak. Hakekat ini diterangkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar 

ayat 9 
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Artinya: (Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan 

sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran. 

b. Pola Pelatihan dan Pembinaan Rasulullah SAW  

Pola pelatihan dan pembinaan Rosulullah diwujudkan 

dalam empat jenis yaitu
54

 :  

a) Metode Tilawah 

Tilawah, memiliki makna membaca yang diarahkan untuk 

membaca ayat-ayat Allah tersebut bisa diartikan dalam bentuk 

kauniyah (ciptaan,alam) dan Qauliyyah (Al-Qur‟an).Tilawah 

diartikan sebagai kemampuan manusia membaca ayat-ayat 

Allah secara luas, termasuk dalam kajian alam, sejarah 

manusia,atau kondisi psikologis manusia itu sendiri. 

Implikasinya adalah membudayakan membaca Al-Quran 

sebagai bentuk pembinaan psikologis untuk menigkatkan 

kesalehan pribadi, dan dalam arti sosial dengan mengajak 

karyawan untuk membaca ayat Allah. 
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Cecep darmawan ,Kiat sukses Manajemen Sumber Daya Insani Berbasis Nilai-nilai 

Ilahiyah,(Bandung: Khazanah Intelektual,2006)h,94. 
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b) Metode Taklim  

Taklim artinya proses pengajaran,dalam hal ini pengajaran 

kitab. Pengajaran adalah proses transfer dari pihak pertama ke 

pihak kedua,sedangkan „kitab‟ sebagaimana Al-Qur‟an, 

dimakna sebagai sumber hukum.Implikasinya ialah dengan 

mengajarkan kepada karyawan perihal bagaimana mengerjakan 

sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik dan benar, sosialisasi 

nilai-nilai, teori-teori, kiat-kiat sukses, kiat-kiat kerja produktif, 

aturan, atau tata tertib,visi, misi perusahaan serta tugas atau 

kewajiban karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja atau mengingatkan kembali motivasi kerja yang 

sebenarnya. 

c) Metode Tazkiyyah  

Konsep tazkiyyah adalah kemampuan pembersihan atau 

penyucian terhadap hal-hal yang masih bercampur baur dengan 

kritis dan retrospeksi delam bentuk tazkiyyahnafs 

(membedakan hasrat jiwa yang baik dan buruk) dan 

tazkiyyahfikr (membedakan pola pikir yang baik dan buruk). 

d) Metode Hikmah  

Metode hikmah adalah kemampuan untuk menarik suatu 

pelajaran tersembunyi atau pengetahuan filosofis dari suatu 

kejadian. Hal ini merupakan suatu kecerdasan kearifan alam 

memaknai sebuah gejala atau kejadian yang nyata. 
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karena hal itu akan membuka pandangan dan sikap pada 

manusia untuk menilai tinggi terhadap kerja keras dan 

sungguh-sungguh, sehingga dapat mengikis sikap kerja yang 

kurang baik, tidak berorientasi terhadap mutu atau kualitas 

yang semestinya. 

 

2. Pelatihan Secara Umum 

a. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM  

(sumber daya manusia) menuju era globalisasi yang penuh 

dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat 

diabaikan begitu saja terutama dalam memasuki era persaingan 

yang semakin ketat, tajam, dan berat pada abad sekarang ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut kita menyadari bahwa pelatihan 

merupakan fundamental bagi karyawan. 

Menurut Soekidjo Notoadmojo ialah merupakan upaya 

untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian 

manusia.
55

Menurut Malayu S.P Hasibuan Bahwa pelatihan 

merupakam suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian 

seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. 

Menurut Andrew E. Sikula pelatihan adalah suatu proses 
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pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang 

sistematis dan terorganisir, dimana personil manajerial 

mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan 

umum.
56

 Berdasarkan tiga definisi tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa pelatihan kerja merupakan suatu pembelajaran jangka 

pendek untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian seorang 

karyawan atau pegawai didalam instansi atau organisasi. Karena 

semakin lama pelatihan kerja dilakukan maka karyawan atau 

pegawai akan semakin mengerti akan pekerjaan yang harus 

dilakukan dan akan semakin meningkatkan kinerja. 

Kerja sebagai suatu uapaya untuk meningkatkan 

kemakmuran hidup, untuk mencapai kehidupan yang baik 

manusia dituntut untuk bekerja keras dan memiliki kinerja yang 

baik, karena mustahil manusia ingin mendapatkan hidup yang 

layak tetapi tidak mau bekerja dan berusaha. Islam sebagai sebuah 

agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk meningkatkan 

usaha dan kerja kerasnya dan ini ditegaskan dalam Al-Quran surat 

Al-Jumu‟ah ayat 10 Allah SWT berfirman: 
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Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlahkamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

b. Prinsip Pelatihan 

Anwar Prabu Mangkunegara, mengutip pendapat Andrew 

Z. Sikula mengatakan ada beberapa prinsip-prinsip dalam 

pelatihan diantaranya adalah : 

a) Semua manusia dapat belajar, individu dari semua umur 

dengan kapasitas intelektual yang bermacam-macam 

mempunyai kemampuan untuk mempelajari prilaku-prilaku 

baru. 

b) Seorang individu haru bermotivasi untuk aktualisasi diri, 

promosi, insentif berupa uang. Bahkan motivasi belajar dari 

memotivasi diri sendiri. 

c) Belajar adalah aktif, bukan pasif. Pendidikan yang efektif 

menuntut aksi dan melibatkan semua pesrta pelatihan 

pengembangan. 

d) Peserta dapat memperoleh pengetahuan lebih cepat dengan 

bimbingan. Umpan balik adalah perlu karena belajar dengan 

trail dan error terlalu banyak memerlukan waktu dan tidak 

efesien. 

e) Materi yang harus sesuai diberikan. Pengajar harus memiliki 

alat-alat pelatihan, materi-materi yang cukup lengkap, seperti 
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kasus-kasus, masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan untuk 

diskusi, dan bahan bacaan. 

f) Waktu yang harus diberikan untuk dapat menetapkan 

pelajaran. Sebagian dari proses belajar menurut waktu banyak 

peserta mencernakan, menilai, menerima, dan menyakini 

materi pelajaran. 

g) Metode yang-metode pembelajaran harus bervariasi. 

h) Peserta harus memperoleh kepuasan belajar. Pendidikan harus 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan 

harapan-harapan peserta. 

i) Peserta memerlukan penguat dari perilaku yang tepat. Hadiah-

hadiah positif dan secara langsung menguatkan perilaku yang 

diinginkan. 

j) Standar prestasi harus dituntut untuk peserta. Tujuan-tujuan 

harus ditetapkan, sehingga peserta dapat menilai prestasi 

pendidikan dan kemajuan mereka.
57

 

 

c. Tujuan Pelatihan 

Sebagai menyelenggarakan pelatihan perusahaan akan 

menjelaskan tujuan-tujuan dari pelaksanaan pelatihan itu sendiri. 

Menurut Simanora (1999:346) tujuan utama pelatihan diantaranya 

adalah : 
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a) Memperbaiki kinerja. 

b) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan 

kemajuan teknologi. 

c) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya 

menjadi kopeten dalam pekerjaan. 

d) Membantu memecahkan permasalahan operasional. 

e) Mempersiapkan karyawan untuk promosi 

f) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

g) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi.
58

 

 

d. Manfaat Pelatihan 

Terdapat beberapa manfaat dari pelatihan stategis, pertama 

pelatihan strategis memungkinkan professional SDM dan 

pelatihan terlibat secara dekat dengan bisnis, bekerja sama dengan 

manajer untuk membantu memecahkan masalah mereka, dan 

memberikan kontribusi yang signifikan pada hasil-hasil 

organisasional. Pelatihan strategis juga dapat mencegah 

profesional SDM dan para pelatih untuk mengajar jenis-jenis alat 

pelatihan yang bersifat coba, terhebat, atau terbaru. Disamping 

itu, sebuah pola pikir pelatihan strategis juga mengurangi 

kemungkinan cara berfikir bahwa pelatihan dapat memecahkan 
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sebagian besar masalah pemberi kerja atau organisasional. Ada 

beberapa manfaat dari program pelatihan diantaranya :  

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktifitas. 

b) Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang telah 

menguntungkan. 

c) Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

d) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan 

pribadi mereka. 

Islam telah memberikan rambu-rambu untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang profesional, agama Islam telah 

memotivasi setiap umatnya untuk bekerja sungguh-sungguh 

dan tidak memperbolehkan untuk meminta-minta kepada 

orang lain. Islam tidak memperbolehkan manusia yang malas 

untuk menerima shadaqah, tetapi orang tersebut harus 

mendorong untuk bekerja dan mendapkan rizki yang halal. 

e. Metode Pelatihan  

Metode dalam melakukan pelatihan hendaknya sesuai 

dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan yang dapat 

dikembangkan oleh perusahaan. Ada beberapa teknik pelatihan 

yanga akan menjadikan prinsip belajar tentang menjadi lebih 

efektif yakni : 

a) On the job training 
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On the job training atay disebut juga pelatihan dengan 

intruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara 

para pekerja atau calon pekerja di tempatkan dalam kondisi 

pekerjaan yang riil, dibawah bimbingan. 

b) Magang  

Magang melibatkan pembelajaran dari pekerjaan yang lebih 

berpengalaman, dan dapat ditambah pada tehnik off the job 

training. Banyak pekerja keterampilan tangan serta dilatih 

melalui program magang resmi. Asistensi dan kerja sambilan 

disamakan dengan magang karena menggunakan partisipasi 

tingkat tinggi dari peserta dan memiliki tingkat transfer tinggi 

kepada pekerjan.  

c) Simulasi   

Metode pelatihan simulasi yang melibatkan simulator yang 

bersifat mekanik. Simulator tersebut lebih sering 

menyediakan umpan balik yang bersifat instan dalam suatu 

kinerja. 

d) Belajar mandiri dan proses terprogram. 

Karyawan diharuskan dalam menjalankan suatu pelatihan 

harus memiliki sikap yang mandiri, tidak terfokus terhadap 

mentor, dan proses yang dihadapi saat menjalankan sebuah 

pelatihan haruslah terprogram rapih agar dapat menghasilkan 

sumber daya manusia yang kopeten. 
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e) Pelatihan tindakan. 

Pelatihan ini terjadi pada kelompok kecil yang berusaha 

mencari solusi masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan, 

dibantu oleh oleh fasilator. Fokus kelompok dalam mengatasi 

masalah sebagai cara untuk belajar ketika para anggota 

mengeksploitasi solusi, menggaris bawahi pernyataan 

fasilitator sebagai pedoman dalam kelompok,pemecah 

masalah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan suatu 

masalah.
59

 

C. Keunggulan Bersaing 

1. Keunggulan Bersaing dalam Islam 

a. Pengertian keunggulan bersaing 

Didalam Islam keunggulan bersaing dikenal melalui 

Konsep Etika Kerja dalam Islam atau lebih mengarah pada etos 

persaingan dalam kualitas kerja, karena Al-Quran menanamkan 

kesadaran bahwa denagn kerja kita dapat merealisasikan fungsi 

kehambaan kita terhadap Allah, dan menempuh jalan Ridho 

Kepada-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, 

dan memberikan manfaat kepada sesama, bahkan kepada mahluk 

lain. Dengan tetanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau 

muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya 

dengan aktivitas yang berguna. Semboyannnya adalah “Tiada 

                                                             
 

59
Veithzal Rivai dan Ella Jauvani, manajemen Sumber Daya Manusia untukPerubahan, 

Edisi kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h 227-231 



49 
 

waktu tanpa kerja, tiada waktu tanpa amal.” Adapun agar nilai 

ibadah nya tiak luntur, maka perangkat kualitas etika kerja yang 

Islami harus diperhatikan.  

b. Cara-cara bersaing dalam Islam 

Berikut ini adalah cara bersaing dengan kualitas yang terpenting 

untuk dihayati.
60

 

a) Ash-Shalah (Baik dan Bermanfaat) 

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan 

yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan agar setiap 

pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat 

derajat manusia baik secara individual maupun kelompok.  

b) Al-Itqan (kemantapan dan perfectnees) 

Kualitas kerja yang merupakan sifat pekerjaan Tuhan, 

kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang Islami. Firman 

Allah dalam QS. An-Naml ayat 88 yakni: 

                          

              

 

Artinya: “Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka 

Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya 

awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan 
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kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

c) Al-Ihsan ( Melakukan yang terbaik/lebih baik lagi ) 

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua 

pesan, yaitu ihsan yang berarti terbaik dari yang dapat 

dilakukan. Dan ihsan yang mempunyai makna lebih baik dari 

prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. 

d) Al-Mujahadah ( kerja Keras dan Optimal ) 

Mujahadah merupakan mengerahkan segenap daya dan 

kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan 

yang baik. Dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta 

optimalisasi sumber daya. Sebab sesungguhnya Allah SWT 

telah menyediakan fasilitas segala sumber daya yang 

diperlukan melalui hukum. Tinggal peran manusia sendiri 

dalam memobilisasi serta mendaya gunakannya secara 

optimal, dalam rangka melaksanakan apa yang diridhai Allah 

SWT. 

e) Tanafus dan Ta‟awun ( Berkompetisi dan Tolong Menolong ) 

Ta‟awun adalah saling tolong menolong dalam kebaikan 

antar sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara se 

Iman, Karena hubungan sesama muslim itu sangatlah dekat. 
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f) Mencermati Nilai Waktu 

Sikap mengahrgai waktu sebagai karunia Ilahi yang wajib 

disyukuri dengan  mengisinya melalui amal sholeh sekaligus 

amanah yang tidak boleh disia-siakan. 

2. Keunggulan Bersaing Secara Umum 

a. Pengertian Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing adalah suatu manfaat yang ada ketika 

suatu pereusahaan mempunyai dan menghasilkan produk dan atau 

jasa yang dilihat dari pasar target. Dalam hal strategi bisnis 

sangatlah diperlukan suatu keunggulan bersaing dari unit usaha 

yang dimiliki dengan unit usaha pesaing, melakukan suatu yang 

lebih baik dari unit pesaing. Dengan demikian, keunggulan  

merupakan sebuah kebutuhan pesaing bagi kesuksesan jangka 

panjang dan keberlangsungan hidup usaha. 

Dengan kata lain, keunggulan bersaing merupakan proses 

dinamis, sehingga harus dilakukan secara berkesinambungan. 

Keunggulan bersaing menggambarkan suatu perusahaan dapat 

bertindak lebih baik dibandingkan perusahaan lain walaupun 

mereka bergerak di lingkungan industri yang sama. Semakin baik 

intellectual capital dan inovasi akan semakin tinggi kemampuan 

bersaing.
61
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b. Sumber-sumber Keunggulan bersaing. 

Beberapa peneliti membuktikan sumber daya dan 

kapabilitas perusahaan merupakan sumber keunggulan bersaing 

berkelanjutan. Hanya sumber daya dan kapabilitas yang 

mempunyai kriteria valueable,rare,in-mitable, non-subsitutable, 

expoited by company (VRISE) yang dapat menjadi sumber 

keunggulan bersaing berkelanjutan. 

a) Valueable berarti sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki 

memungkinkan perusahaan menerapkan energi yang dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. 

b) Rare artinya sumber daya dan kapabilitas tersebut jarang 

dimiliki oleh para pesaing. 

c) In-mitableartinya sumber daya dan kapabilitas sulit ditiru oleh 

pesaing atau memerlukan biaya yang sangat besar atau waktu 

yang lama untuk meniru. 

d) Non-subsitutable yakni sumber daya dan kapabilitas yang 

dimiliki sulit digantikan dengan sumber daya atau kapabilitas 

yang lain. 

Selain itu perusahaan harus mampu memanfaatkan dan 

memelihara sumber daya dan kapbilitas yang menjadi sumber 

keunggulan bersaing (exploited by company). 

 

 



53 
 

c. Cara-cara  bersaing secara umum 

Terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi cara-cara  

keunggulan bersaing sebuah perusahaan. Kelima faktor tersebut 

adalah : 

1) Harga .  

Harga yang dibebankan pada pelanggan merupakan atribut 

yang paling mempengaruhi keunggulan bersaing. 

2) Kualitas 

Kualitas dapat digunakan sebagai alat strategis untuk 

mencapai keunggulan bersaing dan merupakan elemen 

penting dalam penentuan nilai bagi pelanggan. 

3) Pengiriman 

Pengiriman yang dapat diandalkan adalah kemampuan 

perusahaan untuk mengirimkan keinginan pelanggan. 

4) Inovasi 

Inovasi merupakan konsep lebih luas yang meliputi 

penerapan dari produk, atau proses yang baru. Luasnya lini 

produk yang dimiliki sebuah perusahaan mempengaruhi nilai 

dang pangsa pasar yangdapat diperoleh. Semakin tepat sebuah 

produk/jasa dapat mempengaruhi kebutuhan pelanggan, maka 

semakin besra nilai yang akan diberikan oleh pelanggan untuk 

produk/jasa tersebut.Dengan bertambahnya lini produk, maka 
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akan semakin anyak pelanggan yang dapat menemukan 

produk/jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. 

5) Time To Market 

Time to market merupakan faktor yang penting dari 

keunggulan bersaing, karena time to market adalah sejauh 

mana sebuah perusahaan mampu untuk meluncurkan produk 

baru lebih cepat dari pesaingya.
62

 

 

D. Objek-objek Dalam Bersaing 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sering disebut sebagai Human Resourse, 

tentang atau kekuatan manusia (energi dan power). Sumber daya yang 

juga disebut sumber tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang 

dimiliki oleh manusia, dipunyai juga oleh mahluk organisme lainnya, 

misalnya: pada hewan, tumbuh-tumnbuhan. Manusia sebagai 

perencana, pelaksana, pengendali, dan evaluasi suatu pembangunan 

dan nikmat hasil evaluasi tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan karna manusia mempunyai peran yang angat 

menentukan.
63

 

Sumber daya manusia merupakan human resoures namun ada pula 

ahli menyamakan sumber manusia dengan manpower (tenaga kerja). 

Bahkan sebagai orang menyertakan pengertian sumber daya manusia 
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dengan personal, (personal, kepegawaian, dan sebagainya).
64

 Sumber 

daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan 

untuk proses produksi agar mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. 

Sumber daya manusia merupakan masalah perusahaan yang paling pen

ting karena dengan sumber daya manusiamenyebabkan sumber daya 

yang  lain dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan.
65

 

Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi 

menjadi dua, yakni sumber daya manusia seara makro dan mikro. 

Pengertian sumber daya manusia mokro adalah jumlah penduduk usia 

produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber 

daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja 

pada sebuah institusi. Menurut William B. Werther dan Kelth Davis, 

sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi atau 

perusahaan.
66

 

Hakikat manusia menurut pandangan islam, tidak bisa dilepas dari 

hakekat di balik penciptaan manusia ke dunia. Islam telah menjelaskan 

secara terperinci tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian 

dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. Allah SWT telah 

menetapkan manusia sebagai khalifah yakni menempatkan manusia 

sebagai mahluk paling sempurna diantara mahluuknya yang lain di 
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muka bumi. Khalifah berarti wakil atau pengganti, pemimpin, 

pemakmur. Dalam konteks ini manusia adalah wakil Allah SWT yang 

memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan segala kehendak Allah 

SWT dimuka bumi ini agar bumi tetap dalam kondisi terpelihara dan 

makmur. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30: 

                          

                         

    

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

  Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Faathir ayat 39: 
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Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka 

bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa 

dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain 

hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan 

kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kerugian mereka belaka. 

Disisi lain, perlu adanya peningkatan kesejahteraan pekerja, 

produktivitas, dan kemajuan usaha. Selain itu, apabila terjadi     

perselisihn diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ini semua harus 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, bermartabat dan berbudaya. Hubungan ini bisa 

terjadi apabila dilaksanakan dengan cara insani, memanusiakan 

manusia, menghargai manusia, saling menghormati. 

Berdasarkan konsep sumber daya insani yang dilakukan 

dengan cara pembinaan melalui kegiatan yang dapat mempererat 

danmeningkatkan pengetahuan karyawan yang ada, pembinaan 

tersebut diantaranya
67

 : 

a. Pembinaan Syakhiyah Islamiyah 

Pembinaan Syakhiyah Islamiyah atau kepribadian Islam 

adalah perpaduan antara aqliyah Islamiyah (cara berfikir) dan 
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nafsiyah Islamiyah (sikap jiwa Islami). Aqliyah Islamiyah adalah 

berfikir dengan asas Islam atau berfikir dengan menjadika 

Islamsebagai standar umum (miqyas „am) bagi segala pemikiran 

tentang kehidupan.
68

 

b. Pembinaan keahlian dan keterampilan 

Pembinaan keahlian dan keterampilan dilaksanakan sebagai 

proses yang berkelanjutan melalui pendidikan dari pelatihan. 

Adapun pelatihan lebih dimaksud adalah untuk memperbaiki 

penguasaan berbagai keterampilan dan tehnik pelaksaan pekerjaan 

tertentu dalam waktu yang relatif singkat, umumnya, pelatihan 

ditunjukan untuk menyiapkan sumber daya manusia guna 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada saat ini.
69

 Dalam 

bisnis Islam ada dua faktor yang menjadi kunci yaitu kejujuran dan 

keahlian. Karena kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan 

karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. 

 

2. Kualitas Produksi  

a. Kualitas ProduksinDalam Islam 

Produk pada Al-Quran  dinyatakan dalam dua istilah, yakni 

Al-Tayyibat dan Al-Rizq, Al-Tayyibat menunjuk pada suatu yang 

baik, suatu yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, 

sesuatu yang baik dan menyeluruh serta makanan yang terbaik. Al-

                                                             
 

68
Ibid 

69
Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Op. Cit. h.212 



59 
 

Rizq merujuk pada makanan yang diberkahi Allah, pemberian 

yang menyenangkan dan ketetatapan Allah. Menurut Islam produk 

konsumen adalah berdaya guna, yang menghasilkan material, 

moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna 

dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk 

dalampengertian Islam. Barang dalam ekonomi konvensional 

adalah barang yang dpaat dipertukarkan. Tetapi barang dalam 

Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna 

moral.
70

 Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 

ayat 168 sebagai berikut : 

                             

       

 
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu. 

Menurut Syaikh Imam Al-Qurthubi, didalam bukunya yang 

berjudul Tafsir Al-Qurthubi/yeikh Imam Al-Qurthubi, makna kata 

hal itu sendiri adalah melepaskan atau membebaskan, dan kata ini 

disebut halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu 
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telah dilepakan. Sahal bin abdillah mengatakan: ada tiga hal yang 

harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu 

memakan makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan 

mengikuti jejak Rasulullah Saw. Kemudian janganlah kamu 

mengikuti langkah dan perbuatan syetan. Dan setiap perbuatan 

yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan ini nisbatnya kepada 

syetan. Allah swt juga memberitahuan bahwa syetan adalah musuh 

dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar dan 

terpercaya. Oleh karena itu bagi setiap makhluk yang memiliki 

akal semstinya berhati-hati dalam menghadapi musuh ini yang 

telah jelas sekali permusuhannya dari zaman Nabi Adam AS. 

Syetan telah berusaha sekuat tenaga, megorbankan jiwa dan sisa 

hidupnya untuk merusak keadaan anak cucu Adam As.
71

 

Produk yang berkualitas dalam Islam adalah mencakup bebrapa 

hal sebagai berikut : 

 

a) Bernilai 

Bernilai dalam artian berproduksi dalam batas-batas yang 

halal. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan 

kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama-

sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah, 

tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya, meskipun ruang 
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lingkup yang halal itu luas, tetapi sebagai besar manusia sering 

dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan.  

Selain itu nilai dapat juga diartikan sebagai marketing 

value (nilai pemasaran). Nilai pemasaran merupakan bagia 

yang paling inti dalam pemasaran, karena hal sudah 

menyangkut hati. Kualitas hasil kerja merupakan out put yang 

dirasakan oleh konsumen, sejauh mana keberhasilan pengusaha 

melayani konsumennya. Kualitas hasil kerja buruk akan 

menimbulkan citra buruk juga kepada pelanggannya, 

berpengarug pada hati yang berakibat kepercayaan terhadap 

usaha tersebut menjadi goyah. Menjaga value berarti berusaha 

memelihara amanah yang telah dipercayakan kepadanya. 

Upaya memelihara amanah ini merupakan alah satu prinsip 

akhlakul karimah.
72

 Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat 

An-Nisa ayat 58 sebagai berikut : 

                          

                           

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di anatara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha  mendengar lagi maha melihat. 

b) Manfaat  

Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada 

produksi. Mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan 

produksi serta memperbaiki kualitas serta kuantitas. Namun 

bertambah hasil produksi tidak cukup untuk menciptakan 

manusia yang hidup aman dan sejahtera. Sebab, sangat 

mungkin produk ini baik sebagian bahkan seluruhnya 

digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tuuh 

manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan 

keluarga dan masyarakat. 

Kita menemukan segelintir manusia memproduksi sesuatu 

yang halal tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. 

Mereka memproduksi berbagai kenikmatan allah hanya untuk 

mengejar ekspor dengan menawarkan harga yang tinggi.
73

 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ar‟af ayat 

32: 
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Artinya:Katakanlah  "Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk 

hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 

rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) 

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah 

Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 

mengetahui. 

b. Pengertian kualitas produk umum 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama 

kualitas produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila 

tidak sesuai dengan spesifikasi maka produk akan ditolak. 

Sekalipun produk tersebut sebaiknya perlu menjadi catatan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu yang 

akan datang. Demikian juga dalam membeli suatu produk 

konsumen selalu berharap agar barang yang dibelinya dapat 

memuaskan segala keinginan dan kebutuhannya. Untuk itu 

perusahaan harus dapat memahami keinginan konsumen, 

sehingga perusahan dapat menciptakan produk yang sesuai 

dengan harapan konsumen. Kualitas produk yang baik 

merupakan harapan konsumen yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan, karena kualitas produk yang baik merupakan kunci 

perkembangan produktivitas perusahaan. 
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Menurut Anssauri mengatakan bahwa kualitas produk 

merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau 

hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan 

tujuan untuk apa barang atau hasil itu sendiri.
74

 

Menurut Angipora tuntutan terhadap kualitas suatu produk 

sudah menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan, kalau tidka menginginkan konsumen yang telah 

dimilikinya beralih kepada produk-produk pesaing lainnya yang 

dianggap memiliki kualitas, produk yang lebih baik. Konsumen 

menginginkan produk yang dibelinya sesuai dengan 

keinginannya atau produk tersebut berkualitas. Semakin tinggi 

kualitas suatu produk, maka emakin tinggi keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian.
75

 

c. Indikator Kualitas Produk 

Indikator kualitas produk menurut Fandy Tjiptono 

mengemukakan bahwa:
76

 

a) Kinerja merupakan karakteristik operasi dan produk inti yang 

dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan 

dalam penggunaan. 

b) Kualitas yang dipersepsikan merupakan persepsik konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. 
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Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut 

atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pemebeli 

mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, 

dan iklan. 

c) Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan 

desain, standar karakteristik operasional. 

d) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

e) Kendala yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain, 

standar karakteristik operasional. 

3. Kualitas Pelayanan 

Pengertian kualitas PelayananPada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan. Pelayanan dalam kamus 

umum bahsa Indonesia yaitu menolong, menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler, 

pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh 
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sebuah lembaga kepada pihak lain yang biaanya tidak kasat mata, dan 

hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.
77

 

Menurut Adrian Payne, Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang 

memiliki beberapa unur ketidak wujudan (intangbility) yang 

berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan 

konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya dan tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan.
78

 

Kualitas pelayanan dipandang salah atu komponen yang perlu 

diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh untuk 

mendatangkan konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan 

pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lainnya, dengan 

semakin banyaknya pesaing maka akan semakin banyak pilihan bagi 

konsumen untuk mendapatkan pilihan. Hal ini membuat semakin sulit 

untuk mempetahankan konsumen lama, karena kualitas layanan harus 

ditingkatkan semaksimal mungkin.  

Pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Menurut Tjiptono, kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh 
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dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.
79

 

Berdasarkan definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk 

aktivitas yang dilakukan oleh produsen/perusahaan untuk memenuhi 

harapan bagi konsumen.  

 

E. Kerangka Pikir 

Menurut Hamalik, Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi 

serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam 

bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga 

profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu 

guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. 

Menurut Rivai (2004:324).
80

 Organisasi yang efektif harus mampu untuk 

menemukan, mendayagunakan, mempertahankan, dan mengembangkan 

manusia untuk mencapai hasil yang dicita-citakan (Marwansyah,2012:3). 

Dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan perusahaan sangat 

ditentukan oleh usaha manusianya, baik dalam kegiatan perencanaan, 

pengkoordinasian dan pengendalian. Sumber daya manusia di perusahaan 

berperan sebagai penentu keberhasilan perusahaan untuk mencapai hasil 
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yang dicita-citakan
81

. Jika dilihat dalam sejarah, sesungguhnya telah 

sepuluh abad sebelum orang-orang Eropa menyusun teori-teori tentang 

ekonomi, telah diturunkan oleh Allah SWT di daerah Arab sebuah analisis 

tentang ekonomi yang unggul, karena analisis ekonomi tersebut tidak 

hanya mencerminkan keadaan bangsa Arab pada waktu itu sehingga hanya 

bermanfaat untuk bangsa Arab saat itu, tetapi juga untuk seluruh dunia. 

Struktur ekonomi yang ada dalam firman Allah dan sudah sangat jelas 

aturan-aturannya tersebut, pernah dan telah dilaksanakan dengan baik oleh 

umat pada waktu itu. Sistem ekonomi tersebut adalah suatu susunan baru 

yang bersifat universal, bukan merupakan ekonomi nasional bangsa 

Arab.sistem ekonomi tersebut dinamakan ekonomi Islam. Ekonomi Islam 

pernah tidak populer samasekali.Kepopuleran Ekonomi Islam bisa 

dikatakan masih belum lama.
82

 Adapun kerangka sebagai berikut: 

Gambar 1.2 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel bebas (X) yang terdiri dari pelatihan yang meliputi 

pengertian pelatihan,tujuan pelatihan,dan maanfaat pelatihan, yang diduga 

berpengaruh terhadap variabel (Y) yaitu keunggulan bersaing yang 

meliputi kualitas dan kuantitas. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu merupakan hasil dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pelatihan kerja. 

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

1. I Wayan Sutya Edi Kumara, I wayan Mudhiarta Utama-2016. 

“Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Mediasi 

AL-QUR’AN DAN HADIS 

PELATIHAN KEUNGGULAN BERSAING 

EKONOMI KREATIF KARYAWAN 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

Analisis Program Pelatihan Ekonomi Kreatif Dalam 

Meningkatkan Keunggulan Bersaing 
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Kepemimpinan Pada Hotel Satriya Cottages Kuta-Bali”. Hotel Satriya 

Cottages dengan kelas bintang tiga merupakan salah satu usaha 

akomodasi bergerak dalam industry pariwisata yang mengadopsi style 

Tradisional Bali yang masih berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan karyawan terhadap pelanggan, namun terdapat 

permasalahan yang timbul mengenai kinerja karyawan dikarenakan 

kepemimpinan yang dirasakan dari masing masing karyawan kurang 

optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepemimpinan 

dalam memediasi pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan hotel 

Satriya Cottages Kuta Bali. Pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan metode sampel jenuh.Data dikumpulkan menggunakan 

metode observasi, wawancara dan kuesioner. Responden dari 

penelitian sebanyak 75 karyawan pada hotel Satriya Cottages 

KutaBali.Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis jalur. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 

a. Pelatihan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

b. Kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan hotel  Satriya Cottages Kuta Bali. 

c. Pelatihan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan 

dengan mediasi kepemimpinan.
83

 

2. Mohammad Sulchan-2007. “Manajemen Pelatihan Kerja Di Balai 

Latihan Kerja Industri Semarang”. Penelitian ini menggunakan 
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metode diskriptif, Untuk dapat memperoleh data yang mendalam dari 

fokus penelitian ini maka dipergunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu data utama dan data pendukung. 

Data utama diperoleh dari para informan yaitu mereka yang terlihat 

secara langsung dalam kegiatan. Sedangkan data pendukung adalah 

data yang bersumber pada dokumen yang berupa foto, catatan, 

rekaman, gambar, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah 

berupa manusia dan non manusia yaitu penyelenggara (Kepala BLKI, 

Ka Sub Bag Tata Usaha, Kasi Penyelenggara Pelatihan, Kasi 

Pengembangan dan Pemberdayaan, Kasi Pemasaran dan Informasi), 

instruktur 1( satu ) orang setiap jurusan, maupun siswa pelatihan yaitu 

1 ( satu ) orang setiap jurusan, sedangkan sumber data non manusia 

adalah berupa dokumen, peralatan pelatihan, hasil praktek, gambar, 

dan lain-lain.
84

 

3. Lenny Evanita-2013 “disiplin kerja, gaya kepemimpinan, pelatihan 

dan kinerja karyawan RSUD Lubuk Sikapung” penelitian ini 

menggunakan RSUD Lubuk Sikapung adalah layanan kesehatan 

naungan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat bertipe C yang 

bertugas melayani masyarakat dibidang kesehatan. Salah satu masalah 

yang dihadapi manajemen adalah masih rendahnya kinerja karyawan 

yang diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, antara lain 
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disiplin kerja, gaya kepemimpinan dan pelatihan. Untuk menganalisa 

masalah tersebut, maka digunakan metode analisis regresi linear 

berganda dengan menggunsksn program SPSS 20. Penelitian ini 

dilakukan pada 102 orang responden dengan sampel jenuh (metode 

sensus). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan dan pelatihan. Yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap kinerja karyawan dan untuk menganalisa diantara 

variabel kinerja karyawan di RSUD Lubuk Sikapung. Dari hasil uji 

regresi didapatkan variable pelaihan (X3) memiliki nilai beta yang 

paling besar yaitu 0,376 dengan signifikansi 0,000 selanjutnya gaya 

kepemimpinan (X2) dengan nilai beta 0,282 dengan signifikansi 

0,001. Nilai R Square menunjukkan nilai 0,605 atau 60,50% hal 

tersebut bisa diartikan bahwa 60,50% kinerja karyawan di RSUD 

Lubuk Sikapung dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan dan pelatihan. Sisanya sebesar 39,50% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain.
85

 

4. Merry Susanti-Januari 2018 “Pendidikan Pelatihan dan Promosi 

Jabatan Terhadap Kinerja Tinjauan Ekonomi Islam”. Mengetahui  

pengaruh pendidikan,pelatihan dan promosi jabatan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Nippon Indosari Corpindo,Tbk cabang makasar. 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh karyawan di  PT. Nippon 

Indosari Corpindo,Tbk cabang makasar yang berjumlah 95 
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orang,semua populasi dijadikan sampel,menggunakan pendekatan 

penelitian syar‟i dan ekonometrika, data dianalisis dengan regrensi 

berganda.Hasil penelitian menunjukan jenjang pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. 

Nippon Indosari Corpindo,Tbk cabang makasar.
86

 

5. Teguh Suripto-2012 “ Manajemen SDM Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam Ditinjau Manajemen SDM Dalam Industri Bisnis”. Manajemen 

adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang memegang peranan 

penting peran dalam manajemen organisasi atau perusahaan yang 

sukses. Penerapan manajemen perusahaan dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi perusahaan atau organisasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan atau visi perusahaan yang lebih baik. Islam adalah 

salah satu agama agama yang dianut oleh mayoritas penduduk 

Indonesia, telah member warna untuk setiap aspek kehidupan 

penganutnya. Dimulai dari segi agama, politik, sosial dan ekonomi. 

Pandangan ekonomi konvensional menempatkan keduniawian saja, 

belum memandang kebutuhan rohaninya. Sehingga karyawan hanya 

menjadi objek perusahaan dan tidak tunduk pada perusahaan. Dengan 

penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Islam, karyawan akan 

tunduk pada perusahaan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif 

untuk kemajuan perusahaan. Sistem ekonomi Islam di Indonesia 

menerapkan manajemen sumber daya manusia, berdasarkan 
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keharmonisan atau menyeimbangkan antara kebutuhan untuk 

melakukan etika material dan manusia. Islam Sistem Ekonomi tidak 

melupakan fitur utama dari kemajuan manusia, yaitu tergantung pada 

sejauh mana koordinasi mulus dan harmonis antara aspek moral dan 

materi kehidupan manusia.
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