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ABSTRAK 

 

     Pengendalian internal, kompetensi, upah, dan lingkungan kerja 

sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Pengendalian internal menjadi dasar hukum dan peraturan yang berlaku 

disuatu perusahaan, sehingga seseorang melaksanakan suatu kegiatan 

bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kompetensi karyawan perlu 

ditingkatkan agar karyawan dapat melaksanakan kerja yang terbaik, 

sebaliknya karyawan yang tidak mempunyai kompetensi yang baik, 

maka akan sulit untuk bekerja dengan baik dan cenderung tidak 

bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Upah dapat 

memberikan semangat para karyawan agar dapat melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan 

lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bisa meningkatkan 

produktivitas kerja para karyawan, yang akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan perusahaan yng merupakan tujuan dan cita-cita 

perusahaan. 

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian 

internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT BPRS Bandar Lampung baik 

secara parsial maupun secara simultan ?. Dan bagaimana pandangan 

Ekonomi Islam mengenai pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  

lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT BPRS 

Bandar Lampung ?. Berdasarkan rumusan tersebut, maka diadakannya 

penelitian ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT BPRS Bandar Lampung secara 

parsial maupun secara simultan. Dan untuk menjelaskan bagaimana 

pandangan Ekonomi Islam mengenai pengendalian internal, 

kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT BPRS Bandar Lampung. 

     Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research), 

dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh 

dari kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 
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responden, dan sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan 

metode sampel jenuh. Metode analisis data menggunakan analisis 

regresi linear berganda, dengan menggunakan bantuan software IBM 

Statistik SPSS 17. 

     Berdasarkan penelitian secara parsial (uji T) diperoleh bahwa 

pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan dengan nilai signifikan 0,020 < 0,05. Kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan 

nilai signifikan 0,003 < 0,05. Upah berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan nilai signifikan 0,046  < 0,05. Serta secara simultan (uji F) 

pengendalian internal, kompetensi, upah dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Serta hasil pengujian koefisien determinasi 

menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,885 yang berarti bahwa 

variabel Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah dan Lingkungan Kerja 

mampu menjelaskan variabel Produktivitas Kerja sebesar 88,5% dan 

sisanya 11,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam model penelitian ini. Dalam pandangan Ekonomi Islam 

memerintahkan suatu lembaga/institusi/perusahaan agar memiliki 

pengendalian (pengawasan) terhadap perusahaan dan karyawannya, 

dengan tujuan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang 

salah, dan membenarkan yang hak. Dalam pandangan Islam, 

kompetensi karyawan dalam suatu lembaga/institusi/perusahaan haruslah 

baik, harus sesuai nilai-nilai islam yaitu karyawan harus amanah dan 

jujur dalam bekerja. Dalam pandangan Islam memerintahkan suatu 

lembaga/institusi/perusahaan agar memberikan upah secara adil dan 

layak, sesuai dengan hasil kerja dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Serta dalam pandangan Islam lingkungan kerja dalam suatu 

lembaga/institusi/perusahaan haruslah baik, nyaman dan aman, serta 

memiliki hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Sehingga hal-

hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Kata kunci : Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, 

Lingkungan Kerja, Produktivitas Kerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

 

     Internal control, competence, wages, and work environment are very 

important in increasing employee productivity. Internal control is the 

basis of laws and regulations that apply in a company, so that someone 

carrying out an activity can get the best results. Employee competencies 

need to be improved so that employees can carry out their best work, on 

the other hand employees who do not have good competencies, it will 

be difficult to work well and tend to be irresponsible in doing their work. 

Wages can encourage employees to be able to do their jobs as desired 

by the company. And a comfortable and conducive work environment 

can increase employee productivity, which will have an impact on 

increasing company income which is the company's goals and ideals. 

     The formulation of the problem in this study is whether internal 

control, competence, wages, and work environment affect the work 

productivity of employees at PT BPRS Bandar Lampung either partially 

or simultaneously?. And what is the view of Islamic Economics 

regarding internal control, competence, wages, and work environment 

on employee work productivity at PT BPRS Bandar Lampung?. Based 

on this formula, this research was conducted with the aim of knowing 

the effect of internal control, competence, wages, and work environment 

on the work productivity of employees at PT BPRS Bandar Lampung 

partially or simultaneously. And to explain how the views of Islamic 

Economics regarding internal control, competence, wages, and work 

environment on the work productivity of employees at PT BPRS Bandar 

Lampung. 

     This research is included in the field research (Field Research), using 

a quantitative approach method. The data used are primary data and 

secondary data, primary data obtained from questionnaires and 

interviews, while secondary data obtained through documentation. The 

population in this study were 30 respondents, and a sample of 30 

respondents using the saturated sample method. The data analysis 

method uses multiple linear regression analysis, using the IBM Statistics 

SPSS 17 software. 

     Based on the partial study (T test) it was found that internal control 

had a significant effect on employee work productivity with a significant 
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value of 0.020 < 0.05. Competence has a significant effect on employee 

work productivity with a significant value of 0.003 < 0.05. Wages have 

a significant effect on employee work productivity with a significant 

value of 0.000 < 0.05. And the work environment has a significant effect 

on employee work productivity, a significant value of 0.046 < 0.05. And 

simultaneously (F test) internal control, competence, wages and work 

environment have effect significant on work productivity with a 

significant value of 0.000 <0.05. And the results of testing the 

coefficient of determination produce an Adjusted R Square value of 

0.885 which means that the variables of Internal Control, Competence, 

Wages and Work Environment are able to explain the Work Productivity 

variable of 88.5% and the remaining 11.5% is explained by other 

variables that are not included in this research model. In the view of 

Islamic Economics, it commands an institution/institution/company to 

have control (supervision) over the company and its employees, with the 

aim of rectifying what is not right, correcting what is wrong, and 

correcting what is right. In the view of Islam, the competence of 

employees in an institution/institution/company must be good, must be 

in accordance with Islamic values, namely employees must be 

trustworthy and honest in their work. In the view of Islam, it commands 

an institution/institution/company to provide fair and proper wages, in 

accordance with the results of their work and can meet their daily needs. 

And in the view of Islam the work environment in an 

institution/institution/company must be good, comfortable and safe, and 

have a good relationship between superiors and subordinates. So that 

these things can increase employee productivity. 

Keywords : Internal Control, Competence, Wages, Work 

Environment, Employee Work Productivity. 
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MOTTO 

 

 

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اللَّهُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعاِلِم 

بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَ اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ فَيُنَب ِئُكُْم   

“Dan Katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (allah) yang mengetahui yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan”. 

 

(Q.S At-Taubah : 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, 

maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman 

di kalangan pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS PENGARUH 

PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI, UPAH,  DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN ENTITAS 

SYARIAH (Studi Kasus Pada PT BPRS Bandar Lampung)”. 

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam 

judul tersebut. 

1. Analisis menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah 

penyidikan suatu peristiwa (karangan perbuatan) suatu 

pemeriksaan terhadap mengungkap unsur-unsur dan 

hubungannya.1 

2. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya 

yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.2 

3. Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang meliputi struktur 

organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang 

dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh kekayaan organisasi 

dari berbagai arah.3 

4. Kompetensi adalah asal kata dari kompeten yang artinya 

(mengetahui), berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; 

                                                             
1 W.J.S Poerwardamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 

Utama, 2011), 255. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 2011), 73. 
3 Mardi, Sistem Informasi Akuntansi Cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59. 
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berwenang; dapat disimpulkan arti dari kompetensi  adalah 

kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu.4 

5. Upah adalah imbalan berupa uang dari pemilik usaha kepada 

pekerja karena telah berjasa menghasilkan barang produksi/jasa 

yang telah dikerjakan.5 

6. lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

karyawan yang dapat berpengaruh dalam melaksanakan tugas 

yang telah dibebankan oleh perusahaan.6 

7. Produktivitas kerja secara umum diartikan sebagai hubungan 

antara keluaran (barang-barang dan jasa) dengan masukan 

(tenaga kerja, bahan baku, uang). Produktivitas kerja adalah 

ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk dan 

nilai.7 

8. Entitas syariah merupakan suatu entitas atau organisasi yang 

berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya berlandaskan 

prinsip syariah.8 

     Berdasarkan  penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu 

penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai Analisis 

Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT 

BPRS Bandar Lampung. 

                                                             
4 Departemen Pendidikan Nasional, …., 719. 
5 Ria Gusnia Anggun, “Analisis Pengaruh Upah Riil Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 
Pada PT Kalirejo Lestari Kec. Kalirejo Kab.Lampung Tengah)”, (Skripsi, UIN Raden 
Intan Lampung, 2018), 42. 

6 M.Abdul Kholil, Marzolina, dan Taufiqurrahman, “Pengaruh Disiplin Dan 
Lingkungan Kinerja Karyawan Pabrik”, Jurnal Jom Pekon 1, No. 2 (2014) : 125. 

7 Rio Marpaung, “Pengaruh Faktor Disiplin Kerja Dan Pengawasan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan (Pada PT Perkebunan XYZ Pabrik Kelapa Sawit ABC  
Desa Balai Jaya Bagan Sinembah Rokan Hilir-Riau)”, Jurnal Ekonomi 21 No. 1 (2013) 
: 4. 

8 Fani Andrian Permana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa 
Akuntansi Universitas Bengkulu Berkarir Di Entitas Syariah”, (Skripsi, Universitas 
Bengkulu, 2015), 12. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di 

Indonesia sangatlah cepat dari waktu ke waktu. Kondisi industri 

perbankan syariah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. 

Selain disebabkan faktor eksternal, pertumbuhan dan perkembangan 

perbankan syariah juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan 

internal perbankan syariah itu sendiri seperti perkembangan segi 

fisik maupun non fisik. Perkembangan yang sangat cepat tersebut 

perlu diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik. 

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia (SDM) 

merupakan salah satu hal yang harus dioptimalkan. Dalam hal ini, 

pengelolaan manajemen SDM adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.9  Oleh karena itu, sumber daya manusia masih 

menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat 

bertahan pada era globalisasi. 

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap 

kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan 

prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan 

sumber daya manusia yang handal  kegiatan perusahaan tidak akan 

terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 

manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan 

segala kebutuhannya. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan adalah karyawan. 

Karyawan adalah sumber daya yang memberikan kontribusi 

besar terhadap perusahaan atau institusi. Tanpa adanya karyawan 

yang bekerja disebuah perusahaan atau instansi, maka perusahaan 

atau instansi tersebut akan sangat sulit mencapai tujuannya. Oleh 

karena itu, karyawan memiliki kedudukan yang strategis dalam 

mengembangkan dan memajukan perusahaan dengan produktivitas 

kerjanya. 

                                                             
9 Riawati,dkk, “Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Pelatihan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”. Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB) 12, 
No. 2 (2016) : 121. 
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Produktivitas dapat diartikan sebagai ukuran efisiensi produktif, 

yaitu perbandingan antara keluaran/output (barang dan jasa yang 

dihasilkan) dengan masukan /input (sumber daya yang digunakan 

untuk menghasilkan output). Masukan/input sering dibatasi dengan 

tenaga kerja, sedangkan keluaran/ output diukur dalam satuan fisik, 

bentuk dan nilai. Tingginya angka produktivitas merupakan impian 

setiap perusahaan atau instansi. Hal ini tentu akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan perusahaan atau instansi yang merupakan 

tujuan dan cita-cita perusahaan.  

     Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus pada PT 

BPRS Bandar Lampung (Bank Syariah Bandar Lampung). PT 

BPRS Bandar Lampung (Bank Syariah Bandar Lampung) 

diresmikan di tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang 

beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.148 Bandar Lampung. 

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang 

cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya 

BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah PT BPRS 

Bandar Lampung. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan 

memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum 

ada BPR berbasis syariah.  

Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan sudah baik atau 

tidaknya di PT BPRS Bandar Lampung, dapat dilihat dari indikator 

produktivitas kerja yaitu indikator meningkatkan hasil yang dicapai 

dan indikator efisiensi, indikator tersebut bisa dilihat dari data 

tingkat pendapatan/laba yang dihasilkan dan diperoleh setiap 

tahunnya oleh PT BPRS Bandar Lampung. Data pendapatan 

tersebut bisa dilihat di laporan keuangan yang telah dipublikasikan 

di website PT BPRS Bandar Lampung. 

Dalam menilai produktivitas kerja suatu perusahaan, maka salah 

satu aspek yang dapat diambil adalah rasio profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan Rasio profitabilitas adalah ukuran dari penilaian kinerja 

perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah peraturan 

dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Rasio 

profitabilitas disebut juga dengan rasio efisiensi. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahan. 
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Rasio profitabilitas perbankan dapat dilihat dari Return On Asset 

(ROA). Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap 

suatu rupiah aset yang digunakan. Jadi kita dapat melihat apakah 

perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Berikut adalah rasio profitabilitas pada PT 

BPRS Bandar Lampung : 

Tabel 1 

Rasio Profitabilitas PT BPRS Bandar Lampung Tahun 2018-

2020 

Tahun Laba Bersih Total Asset Return On Asset 

(ROA) 

2018 2.008.929 87.252.222 2,30% 

2019 2.509.457 105.471.869 2,37% 

2020 2.744.418 118.577.590 2,31% 

Sumber : Http://www.banksyariahbandarlampung.co.id. (Laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh PT BPRS Bandar 

Lampung).10 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menyatakan hasil bahwa sejak tahun 

2018-2020 Return On Asset (ROA) yang diperoleh oleh PT BPRS 

Bandar Lampung belum mencapai standar ROA yang baik yaitu 

sebesar 5,98%. Jika dilihat dari sisi total aset, PT BPRS Bandar 

Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun 

dengan aset yang terus meningkat, belum mampu memperoleh laba 

(profit) yang tinggi.  

PT Bank BPRS Bandar Lampung memiliki aset yang cukup 

besar, akan tetapi dalam merencanakan dan dan mengelola aset dan 

liabilitas masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari rasio Return 

On Asset (ROA) yang hanya berkisar 2,3% - 2,37% saja, belum 

mampu melampaui standar Return On Asset (ROA) yang baik 

sebesar 5,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan 

masih belum efektif  karena pada dasarnya rasio Return On Asset 

                                                             
10 Laporan Keuangan Publikasi PT BPRS Bandar Lampung. 

Http://www.banksyariahbandarlampung.co.id, diakses pada tanggal 28 Mei 2021. 
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(ROA) digunakan untuk menilai efisien perusahaan dalam 

memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

     Dalam suatu perusahaan seringkali hanya menuntut produktivitas 

kerja yang tinggi kepada para karyawan, tanpa melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Banyak hal yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, untuk itu perusahaan harus berusaha 

menjamin agar faktor–faktor yang berkaitan dengan produktivitas 

tenaga kerja dapat dipenuhi secara maksimal.  

     Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah faktor pengendalian internal perusahaan. 

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan 

manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. Perusahaan menggunakan pengendalian internal untuk 

mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. 

Pimpinan perusahaan menyadari pentingnya manajemen yang 

didalamnya mengatur tentang pengendalian internal sebagai alat 

berharga dalam menunaikan tanggung jawabnya.11 Sistem 

pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

     Untuk mengetahui pengendalian internal baik atau tidaknya di 

PT BPRS Bandar Lampung, dapat dilihat dari indikator - indikator 

pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas 

pengendalian, aktivitas pengawasan, dan informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Wakil 

Direktur PT BPRS Bandar Lampung yaitu bapak Marsono,S.E 

menyatakan bahwa “PT BPRS Bandar Lampung memiliki komite 

pengawas baik internal maupun eksternal yang bertugas memberi 

rekomendasi atau saran dan mengawasi jalannya kinerja operasional 

PT BPRS Bandar Lampung. Selain itu juga sudah ada SOP yang 

                                                             
11 Sumbulatin Miatuhabbah, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Sistem 

Penggajian Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”, (Skripsi, 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 27. 
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mengatur segala hal untuk menghindari berbagai tindakan fraud 

yang bisa terjadi dan juga dapat mendukung kinerja PT BPRS 

Bandar Lampung. Dan hubungan informasi dan komunikasi antara 

manajemen dan karyawan berjalan dengan baik termasuk terbuka 

dengan ide, saran, dan kritik dari karyawan”.12  

     Maka dari itu peneliti menilai bahwa pengendalian internal di PT 

BPRS Bandar Lampung sudah baik, karena semakin baik 

pengendalian internal perusahaan maka semakin baik pula 

produktivitas kerja yang dicapai dan dihasilkan yang akan 

berdampak di peningkatan pendapatan perusahaan yang merupakan 

tujuan dan cita-cita perusahaan. 

     Selain pengendalian internal perusahaan, salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah 

kompetensi dan upah kerja karyawan. Kompetensi adalah faktor 

utama yang harus dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya, dengan kompetensi yang baik maka akan dapat 

membantu para karyawan di dalam menyelesaikan pekerjaannya 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Sebagai sebuah perusahaan perbankan syariah juga seharusnya 

sangat memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM) ini, 

Kinerja sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tentu sangat 

erat kaitannya dengan  pendidikan dan pelatihan  yang pernah 

dijalani. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas baik akan 

memiliki peluang lebih besar menghasilkan SDM yang berkualitas 

tinggi.13  

     Untuk mengetahui kompetensi karyawan baik atau tidaknya di 

PT BPRS Bandar Lampung, dapat dilihat dari indikator-indikator 

kompetensi yaitu pengetahuan dan keahlian karyawan. 

 

 

 

 

                                                             
12 Marsono, “Pengendalian Internal”, Wawancara, April 29, 2021. 
13 Tri Wikaningrum, “Praktek Dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya  Manusia 

Pada Perbankan Syariah”, Jurnal 15 No. 1 (2011) : 100. 
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Tabel 2 

Nama, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pendapatan 

Gaji/Upah Pimpinan PT BPRS Bandar Lampung 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Jabatan Pendidi

kan 

Terakhir 

Gaji/

Upah 

1 Dr.Ridwansyah, 

S.E., M.E.Sy 

Laki-Laki Direktur 

Utama 

S3 >10 

Juta 

2 Marsono,S.E. Laki-Laki Wakil 

Direktur 

S1 >10 

Juta 

Sumber: Data Primer (Kuesioner Responden), PT BPRS Bandar 

Lampung. 

Tabel 3 

Nama, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pendapatan 

Gaji/Upah Karyawan PT BPRS Bandar Lampung 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Pendapatan 

Gaji/Upah 

1 Adelia Sari Perempuan S1 3-5 Juta 

2 Amirrudin Laki-Laki S1 3-5 Juta 

3 Andre Sofyan Laki-Laki S1 3-5 Juta 

4 
Ardi Okta 

Syaputra 
Laki-Laki S1 1-2 Juta 

5 
Firmansyah 

Hanibal 
Laki-Laki S1 6-10 Juta 

6 Hasrul Zein Laki-Laki S1 1-2 Juta 

7 
Hervina 

Yunesti 
Perempuan S1 1-2 Juta 

8 
Kholilul 

Rahman 
Laki-Laki S1 1-2 Juta 

9 
Muhammad 

Ammar Rido 
Laki-Laki S1 3-5 Juta 

10 
Muhammad 

Kamal Insani 
Laki-Laki S1 3-5 Juta 

11 Nita Yuliza Perempuan S1 3-5 Juta 

12 Pizere AB Perempuan S1 3-5 Juta 
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13 
Raudhotul 

Azizah 
Perempuan S1 6-10 Juta 

14 Retna Farida Perempuan S1 3-5 Juta 

15 
Rizki Iswandi 

Yusuf 
Laki-Laki S1 3-5 Juta 

16 
Rizki Prasetya 

Dewi 
Perempuan S1 3-5 Juta 

17 Ruly Laki-Laki S1 6-10 Juta 

18 Salsabila Perempuan S1 3-5 Juta 

19 Sarah Perempuan S1 3-5 Juta 

20 
Septi 

Mastaliza 
Perempuan S1 3-5 Juta 

21 Siti Fatonah Perempuan S1 6-10 Juta 

22 Siti Suryati Perempuan S1 6-10 Juta 

23 Tias Laki-Laki S1 3-5 Juta 

24 Tika Perempuan S1 3-5 Juta 

25 Wawan Laki-Laki S1 3-5 Juta 

26 
Yudhistira 

Ade Aprianto 
Laki-Laki S1 6-10 Juta 

27 Yuliyawati Perempuan S1 3-5 Juta 

28 Zheldi Afriza Laki-Laki S1 1-2 Juta 

Sumber: Data Primer (Kuesioner Responden), PT BPRS Bandar 

Lampung. 

     Berdasarkan tabel 2 dan 3, jumlah pimpinan dan karyawan di 

BPRS Bandar Lampung terdapat 16 laki-laki dan 14 perempuan, jadi 

jumlah keseluruhan yang bekerja di PT BPRS Bandar Lampung 

berjumlah 30 orang.  

     Dari total jumlah keseluruhan yang bekerja di PT BPRS Bandar 

Lampung di atas, pimpinan dan karyawan memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana, akan tetapi itu semua belum tentu cukup dalam 

hal meningkatkan produktivitas kerja, tanpa dibekali kemampuan 

dan keahlian yang memadai dalam bidang pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah 

satu nasabah PT BPRS Bandar Lampung yaitu dengan ibu Yanti, 

beliau menilai bahwa karyawan PT BPRS Bandar Lampung sudah 
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baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, baik secara 

pengetahuan karyawan dapat menjelaskan secara jelas dan baik 

dalam memberikan pelayanan, dan dapat bekerja secara baik. Hal ini 

tentunya merupakan sinyal yang menandakan karyawan memiliki 

pengetahuan dan keahlian yang baik dalam memberi pelayanan 

kepada nasabah.14 

     Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan tabel 2-3 di atas, 

peneliti menilai bahwa kompetensi karyawan di PT BPRS Bandar 

Lampung sudah cukup baik, bila dilihat dari pengetahuan dan 

keahlian karyawan yang baik dalam memberi pelayanan kepada 

nasabah dan pendidikan terakhir yang rata-rata memiliki gelar 

sarjana. Akan tetapi masih perlu adanya pelatihan maupun 

pendidikan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kompetensi 

karyawan. Karena semakin baik pengetahuan dan kompetensi 

karyawan maka semakin baik pula produktivitas kerja yang dicapai 

dan dihasilkan yang akan berdampak di peningkatan pendapatan 

perusahaan yang merupakan tujuan dan cita-cita perusahaan. 

     Selanjutnya salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan adalah upah kerja karyawan. Upah 

kerja karyawan juga sangat penting dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, karena untuk mencapai produktivitas 

kerja karyawan yang tinggi, perusahaan perlu memperhatikan 

masalah upah kerja yang merupakan faktor  pendorong dalam  

mencapai produktivitas kerja,  karena  dengan produktivitas yang 

tinggi akan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Upah 

adalah imbalan berupa uang dari pemilik usaha kepada pekerja 

karena telah berjasa menghasilkan barang produksi/jasa yang telah 

dikerjakan. Oleh karena itu Pemerintah akan berperan aktif untuk 

mengatur tentang upah. Pemerintah telah mengatur tentang Upah 

Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten 

(UMK). Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yaitu  Undang-Undang 

No.  13 Tahun 2003 dengan tegas mengatur tentang Pengupahan, 

dengan melindungi upah tenaga kerja yang merupakan upah 

                                                             
14 Yanti, “Kompetensi Karyawan”, Wawancara, April 29, 2021. 
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minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang 

diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 

Tabel 4 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Lampung Tahun 

2020 dan 2021 

PROVINSI KETERANGAN 

 2020 2021 

LAMPUNG Rp 2,432,001 Rp 2,432,001 

Sumber: Http://www.gajimu.com/garmen-UMP/UMK Lampung 

Tabel 5 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020 dan 2021 

PROVINSI Kabupaten/Kota UMK 2020 UMK 2021 

Lampung Kota Bandar 

Lampung 

Rp 2,653,222 Rp 2,739,983 

Sumber: Http://www.gajimu.com/garmen-UMP/UMK Lampung.15 

     Berdasarkan tabel 4 dan 5, Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Provinsi Lampung Tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020 dan 

tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 2,432,001. Walaupun 

Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengalami kenaikan di tahun 

2021, dan untuk Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota 

Bandar Lampung tahun 2021 mengalami kenaikan Upah dari tahun 

2020 sebesar (Rp 2,653,222) menjadi (Rp 2,739,983) di tahun 2021.  

     Kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya tersebut terjadi 

karena biaya hidup layak meningkat akibat harga-harga kebutuhan 

ekonomi yang selalu meningkat. Pemerintah berusaha 

meningkatkan upah minimum dan menyeimbangkan dengan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebagaimana diketahui bahwa 

produktivitas merupakan salah satu faktor kunci  dalam  mendorong 

vitalitas/kehidupan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara optimal. 

Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi yang positif dengan 

pertumbuhan ekonomi usaha yang bersangkutan. Produktivitas 

                                                             
15 UMK dan UMP Provinsi Lampung 2021, Http://www.gajimu.com/garmen-

UMP/UMK Lampung, diakses pada tanggal 17 April 2021. 
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tenaga kerja merupakan bagian kewajiban tingkat hasil kerja yang 

harus diberikan pekerja kepada pemberi kerja. 

     Berdasarkan  tabel 2 dan 3 di atas, terdapat 25 orang yang 

pendapatan gaji/upah yang diterima sudah baik dan tinggi dari UMP 

Lampung dan UMK Kota Bandar Lampung, dan hanya 5 orang yang 

bekerja di PT BPRS Bandar Lampung pendapatan gaji/upah yang 

diterima masih relatif rendah dari UMP Lampung dan UMK Kota 

Bandar Lampung. 

     Maka dari itu peneliti menilai bahwa upah kerja karyawan di PT 

BPRS Bandar Lampung sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu 

adanya peningkatan Pendapatan gaji/upah yang diberikan 

perusahaan terhadap karyawan yang masih relatif rendah dari UMP 

Lampung dan UMK Kota Bandar Lampung. Karena semakin baik 

Pendapatan gaji/upah yang diberikan perusahaan maka semakin 

baik pula produktivitas kerja yang dicapai dan dihasilkan yang akan 

berdampak di peningkatan pendapatan perusahaan yang merupakan 

tujuan dan cita-cita perusahaan. 

     Selain pengendalian internal perusahaan, kompetensi karyawan 

dan upah kerja karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan lainnya adalah faktor lingkungan kerja 

karyawan. Lingkungan Kerja adalah kehidupan sosial, psikologi dan 

fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melakukan tugasnya. Lingkungan kerja karyawan juga sangat 

penting dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, 

Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kinerja 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Semakin baik, nyaman dan kondusif lingkungan kerja nya, maka 

semakin meningkat pula produktivitas kerja para karyawan. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan. Oleh karena itu setiap perusahaan 

perlu memahami secara mendalam mengenai lingkungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung sehingga produktivitas 

pekerja dapat mencapai titik yang maksimal.  

     Untuk mengetahui lingkungan kerja baik atau tidaknya di PT 

BPRS Bandar Lampung, dapat dilihat dari indikator - indikator 
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lingkungan kerja yaitu kondisi kerja, perlengkapan kerja dan 

Pelayanan kepada pegawai/karyawan.  

     Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Wakil Direktur PT BPRS Bandar Lampung yaitu bapak 

Marsono,S.E. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti 

mendapatkan keterangan bahwa lingkungan kerja di PT BPRS 

Bandar Lampung sudah cukup baik, bila dilihat dari indikator 

kondisi kerja dan perlengkapan kerja. Kondisi kerja di PT BPRS 

Bandar Lampung sudah memiliki ruang, suhu, penerangan, dan 

ventilasi udara yang baik. Dan perusahaan sudah memiliki 

perlengkapan kerja yang baik dan memadai yang meliputi sarana 

dan prasarana penunjang kerja, seperti komputer, mesin ketik, dan 

lain-lain. Namun, di indikator pelayanan kepada pegawai masih 

ditemukan masalah dan kelemahan yaitu di PT BPRS Bandar 

Lampung belum mempunyai tempat sarana kesehatan untuk para 

pegawai/karyawan. Sehingga bisa mengakibatkan penurunan  

produktivitas kerja di karyawan.  

     Maka dari itu peneliti menilai bahwa lingkungan kerja karyawan 

di PT BPRS Bandar Lampung sudah cukup baik, akan tetapi masih 

perlu adanya perbaikan dan peningkatan di indikator pelayanan 

perusahaan kepada pegawai/karyawan. Karena semakin baik 

lingkungan kerja dan pelayanan kepada pegawai/karyawan yang 

diberikan perusahaan maka semakin baik pula produktivitas kerja 

yang dicapai dan dihasilkan yang akan berdampak di peningkatan 

pendapatan perusahaan yang merupakan tujuan dan cita-cita 

perusahaan. 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jelas terlihat bahwa 

pengendalian internal, kompetensi, upah, dan lingkungan kerja 

sangat berhubungan erat dengan produktivitas kerja karyawan dan 

belum menjadi hal yang terbukti benar positif dan berpengaruh di 

PT BPRS Bandar Lampung. Dan berdasarkan uraian di atas 

menunjukkan bahwa pengendalian internal, kompetensi, upah, dan 

lingkungan kerja sudah cukup baik di PT BPRS Bandar Lampung, 

akan tetapi Produktivitas kerja karyawan pada PT BPRS Bandar 

Lampung belum menunjukkan hasil yang baik, tercermin dalam 

tabel 1 yang menyatakan bahwa pada laporan keuangan PT BPRS 
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Bandar Lampung menunjukkan bahwa perusahaan belum efisien 

dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengangkat dan meneliti masalah tersebut dengan mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, 

KOMPETENSI, UPAH, DAN  LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

PADA PERUSAHAAN ENTITAS SYARIAH ( Studi Kasus 

Pada PT BPRS Bandar Lampung)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa 

identifikasi masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengendalian internal, kompetensi, upah, dan lingkungan 

kerja sudah cukup baik di PT BPRS Bandar Lampung, akan 

tetapi produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar 

Lampung masih belum baik dan masih relatif rendah.  

2. Batasan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini perlu dibatasi untuk menghindari terjadinya 

pembahasan yang terlalu luas maka penulis merumuskan batasan 

masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini berada pada lingkup bidang manajemen sumber 

daya manusia yaitu karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

Penelitian ini ditekankan pada analisis pengaruh 

pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT BPRS 

Bandar Lampung. 

b. Lokasi penelitian ini di PT BPRS Bandar Lampung yang 

beralamat Jl. P. Antasari No. 148, Tj. Baru, Kedamaian, Kota 

Bandar lampung.  
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D. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

3. Apakah upah berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

5. Apakah pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  

lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

6. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai pengendalian 

internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap produktivitas 

kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap produktivitas kerja 

karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, kompetensi, 

upah, dan  lingkungan kerja secara simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT BPRS Bandar Lampung. 

6. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan ekonomi Islam 

mengenai pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  

lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT 

BPRS Bandar Lampung. 



16 
 

 
 

F. Manfaat Penelitian   

     Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka peneliti ini diharapkan 

akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai Pengendalian 

Internal, Kompetensi, Upah, dan  Lingkungan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan dan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih 

lanjut mengenai topik dalam penelitian ini. selain itu dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu 

manajemen di konsentrasi sumber daya manusia. 

2. Bagi Praktisi 

a.  Bagi Penulis 

     Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir 

skripsi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 

ekonomi bisnis islam Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Bandar Lampung. Dan juga menambah pengalaman 

dalam bidang penelitian yang terkait dengan pengendalian 

internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

b.  Bagi Perusahaan 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi pihak manajemen perusahaan. 

c.  Bagi Karyawan 

     Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pengetahuan yang lebih banyak kepada karyawan dalam 

bekerja disebuah perusahaan agar hasil kerjanya lebih baik, 

dapat meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat 

memberi kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu 

     Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti 

melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, Dan  Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Entitas 

Syariah ( Studi Kasus Pada PT BPRS Bandar Lampung)”. Tujuan 

penelaahan ini adalah untuk menghindari kesamaan dalam 

pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang 

berkaitan dengan karya ilmiah ini. 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dini Widyawati dan 

Putri Nurmala  yang berjudul “Pengaruh Internal Audit, Sistem 

Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada PT BPRS Al 

Salaam Amal Salman)”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa internal audit tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 

5% atau 0,05. Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan lebih besar 

dari 5% atau 0,05. sistem pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan yang lebih 

kecil dari 5% atau 0,05. Dan sistem informasi akuntansi dan 

sistem pengendalian internal yang dilakukan secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 

yang lebih kecil dari 5% atau 0,05.16 

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Falentina K. G. Rani, 

Linda Lambey, dan Sherly Pinatik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Integritas, Kompetensi, dan Profesionalisme 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Akuntansi di PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado”. Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, 

                                                             
16 Dini Widyawati dan Putri Nurmala, “Pengaruh Internal Audit, Sistem Informasi 

Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 
Empiris pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman)”, Jurnal 16 No. 2 (2019 ) : 67-75. 
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Manado Hasil penelitian menunjukan bahwa Integritas 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

akuntansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado karena 

nilai t hitung 2,939 > t tabel 2,037 dan nilai signifikansi 0,006 < 

0,05. Kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian akuntansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Manado karena nilai t hitung 3,629 > t tabel 2,037 dan nilai 

signifikansi 0,001 < 0,05. Profesionalisme berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian akuntansi di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Manado karena nilai t hitung 4,201 > t 

tabel 2,037 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.17 

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Osvaldo W. Turangan, 

Christoffel Kojo dan Christoffel Mintardjo melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Upah, dan Insentif Terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Jurusan Manajemen, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi 

Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah 

dan pemberian insentif secara simultan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai. Secara parsial, pemberian upah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

pegawai. Pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja pegawai. Instansi perlu terus 

memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi 

produktivitas kerja pegawai. Hal ini penting dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.18 

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggy Henly 

Kumajas,Victor P. K. Lengkong, dan Rudy S. Wenas dengan 

judul “pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja, dan 

                                                             
17 Falentina K. G. Rani, Linda Lambey, dan Sherly Pinatik, “Pengaruh Integritas, 

Kompetensi, dan Profesionalisme Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 
Akuntansi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado”, Jurnal Riset Akuntansi 
Going Concern 13 Nomor 3 (2018) : 41-51. 

18 Osvaldo W. Turangan, Christoffel Kojo dan Christoffel Mintardjo, “Upah Dan 
Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal (2017) : 3008-3017 
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lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT PLN (persero) 

kantor wilayah suluttenggo”. Jurusan  Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil  

penelitian budaya organisasi dalam penelitian ini berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN 

(persero) wilayah suluttenggo manado. Disiplin kerja dalam 

penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT PLN (persero) kantor wilayah suluttenggo 

manado. Lingkungan kerja dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PT PLN (persero) kantor wilayah suluttenggo manado.19 

5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siliatang Aksinapang, 

Syamsul Bachri dan  Idris Azis dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja  

Non Fisik  Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk  Kantor Cabang Utama Palu”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Palu. 

Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Utama Palu. Lingkungan kerja non fisik berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Palu. Dan 

Kompetensi, kompensasi dan lingkungan kerja non fisik secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Utama Palu .20 

     Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang Analisis 

Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, Dan  

                                                             
19 Anggy Henly Kumajas,Victor P. K. Lengkong, dan Rudy S.Wenas, “Pengaruh 

budaya organisasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 
PT PLN (persero) kantor wilayah suluttenggo”, Jurnal 4 No. 4  (2016) : 1200-1208. 

20 Siliatang Aksinapang, Syamsul Bachri dan Idris Azis, “Pengaruh Kompetensi, 
Kompensasi  Dan Lingkungan Kerja  Non Fisik  Terhadap Kinerja Pegawai Pada  PT 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  Kantor Cabang Utama Palu”, e-Jurnal Katalogis 
6 No. 4 (2018) : 182-194. 



20 
 

 
 

Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

Perusahaan Entitas Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, populasi, dan 

sampel penelitiannya, dimana penelitian ini akan dilakukan di PT 

BPRS Bandar Lampung. 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu dipaparkan 

sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

     Bagian awal skripsi terdiri dari sampul/cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Utama Skripsi 

     Bagian utama skripsi terdiri atas bab dan sub bab, yaitu 

sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

     Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang berisikan 

sub-sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

     Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan 

dengan judul skripsi ini dan hipotesis yang menjadi jawaban 

sementara dari rumusan masalah penelitian. Teori yang 

digunakan dalam skripsi ini yaitu terdiri atas : teori 

institusional (institutional theory), produktivitas kerja 

pengendalian internal, kompetensi, upah, lingkungan kerja, 

dan rasio keuangan. 
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c. BAB III METODE PENELITIAN 

     Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang terdiri atas waktu dan tempat 

penelitian. Pendekatan, jenis dan sifat penelitian. Jenis dan 

sumber data. Metode pengumpulan data. Populasi dan sampel 

penelitian. Definisi variabel dan operasional penelitian. Skala 

pengukuran instrumen penelitian. Dan metode analisis data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

     Bab ini terdiri atas hasil dari penelitian yang dilakukan 

serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi 

deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan. 

e. BAB V PENUTUP 

     Bab ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi dari 

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi masalah 

yang akan diteliti serta hasil dari penyelesaian permasalahan 

tersebut. Sedangkan rekomendasi berisi anjuran yang 

ditujukan kepada perusahaan, dan peneliti selanjutnya.   

3. Bagian Akhir Skripsi 

     Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Teori Institusional (Institutional Theory) 

     Teori Institusional (Institutional Theory) atau teori kelembagaan 

yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan 

institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Ide 

pokok teori institutional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh 

lingkungan institusional yang mengitarinya seperti hubungan antara 

struktur organisasi, peraturan terkait serta norma-norma, proses 

organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik. 

     Menurut M. Arsyandi Ridha dan Hardi Basuki Pemikiran yang 

mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, 

suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau 

masyarakat bahwa organisasi tersebut adalah suatu entitas yang sah 

(legitimate) serta layak untuk didukung.21 Teori Institusional yang 

dikemukakan oleh Richard W. Scott menjelaskan bahwa teori ini 

digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan 

dalam organisasi publik.22  

     Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai 

penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu 

maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor internal, faktor 

eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor 

lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi 

yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan 

untuk berusaha menyesuakan diri pada harapan eksternal ataupun 

harapan sosial dimana organisasi tersebut berada.23 

                                                             
21 M. Arsyandi Ridha dan Hardi Basuki, “Pengaruh Tekanan Eksternal, 

Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan 
Transparansi Pelaporan Keuangan”. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. (2012) 
: 20-23. 

22 Richard W. Scott, “Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los 
Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition”. (2008).  

23 F.Fitrianto,”Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, dan 
Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan 
Keuangan”. Naskah Publikasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. (2015).   



24 
 

 
 

     Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan harapan 

sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi 

untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada 

sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi 

publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa 

jadi akan memiliki kesamaan atau isomorfisme (isomorphism) 

dengan organisasi publik lainnya.  Perspektif yang dikemukakan 

oleh M. Arsyandi Ridha dan Hardi Basuki menyebutkan bahwa 

muncul bentukan-bentukan dari Institusional yang bersifat 

isomorphism.24 

1. Isomorfisme Institusional 

     Isomorfisme (isomorphism) yaitu suatu proses yang 

mendukung atau mendorong satu unit kedalam populasi untuk 

menyerupai unit yang lainnya guna menghadapi pada kondisi 

lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan 

bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan 

institusional yang mendalam sehingga menyebabkan suatu 

kemiripan.25 

     Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan 

menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik 

dikarenakan adanya koersif (ketika organisasi terpaksa 

melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika 

organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan 

professional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa 

mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengkopi atau 

meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya 

ketidakpastian).  

a. Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, 

dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang 

mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai 

tujuan.  

                                                             
24 M. Arsyandi Ridha dan Hardi Basuki, …., 20-23. 
25 Ibid. 
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b. Isomorfisme normatif adalah bentuk komitmen manajemen, 

dimana di dalam organisasi jika semakin tinggi isomorfisme 

normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal.  

c. Sedangkan isomorfisme mimetik merupakan terjadinya 

ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana 

ketika terjadi isomorfisme mimetik atasan akan mengarahkan 

bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil. 

     Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori 

institusional (Institutional Theory) berkaitan dengan organisasi 

dan manajemen institusi publik, yang mencakup hubungan antara 

struktur organisasi, peraturan terkait serta norma-norma, proses 

organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik. 

Sehingga di dalam suatu perusahaan  biasanya akan 

memberlakukan peraturan pada organisasinya, yang berkaitan 

dengan program pengendalian internal, kompetensi, upah, dan 

lingkungan kerja agar terciptanya hasil yang optimal dan 

produktivitas kerja karyawan menjadi meningkat. 

 

B. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

     Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

keluaran/output (barang dan jasa yang dihasilkan) dengan 

masukan/input (sumber daya yang digunakan untuk 

menghasilkan output). Produktivitas adalah ukuran efisiensi 

produktif, yaitu Suatu perbandingan antara hasil keluaran/output 

dan masukan/input. Masukan/input sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran/output diukur dalam satuan fisik, 

bentuk dan nilai. Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki 

dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah 

kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian 

target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Yang 

kedua yaitu efisien yang berkaitan dengan upaya 
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membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau 

bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.26 

     Menurut Tohardi mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari 

perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa 

seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik dihari ini daridi 

hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap yang 

demikian akan mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa 

puas, akan tetapi harus mengembangkan diri dan meningkatkan 

kemampuan kerja dengan cara selalu mencapai perbaikan-

perbaikan dan peningkatan.27   

     Adapun menurut Nanang Fattah dalam Tjutju Yuniarsih 

menyimpulkan bahwa dalam konsep produktivitas kerja 

berkembang dari pengertian teknis mengacu di derajat 

keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber 

daya, sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas 

merupakan sikap mental yang senantiasa berusaha untuk 

berkembang.28 

     Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan produktivitas 

kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

Produktivitas kinerja karyawan biasanya dinyatakan sebagai 

imbangan hasil rata-rata yang dicapai oleh tenaga kerja, selama 

jam kerja yang tersedia dalam proses produksi. Sehubungan 

dengan hal tersebut, konsep produktivitas pada dasarnya 

mencakup sikap mental dan perilaku yang berorientasi di 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan 

mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik 

                                                             
26 Khoirul Fathoni dan Mohammad Ghozali, “Analisis Konsep Produktivitas Kerja 

Konvensional Dalam Pandangan Islam”, ejournal.unida.gontor.ac.id (2017) : 3. 
27 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2016), h. 100. 
28 Budi Rismayadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Karyawan 

(Studi Kasus pada CV Mitra Bersama Lestari Tahun 2014)”. Jurnal Manajemen & 
Bisnis ISSN 2528-0597 1 No, 1 (2015) : 3. 
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dari hari kemarin, dan kinerja hari esok harus mesti lebih baik 

dari prestasi hari ini. 

2. Tujuan dan Manfaat Produktivitas Kerja 

     Tujuan dan manfaat produktivitas kerja adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan dan menetapkan tingkat atau posisi suatu 

usaha/industri dimasa yang akan datang. 

b. Membantu manajemen melakukan analisis dan pemantauan 

produktivitas. 

c. Produktivitas dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja dan daya 

saing perusahaan.  

d. Manajemen dapat memperbaiki cara pengelolaan konfleksitas 

dengan inovasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

berdasarkan pengalaman dan pencapaian produktivitas. 

3. Indikator Produktivitas Kerja 

     Menurut Edy Sutrisno Produktivitas merupakan hal yang 

sangat penting bagi karyawan yang ada di perusahaan. Dengan 

adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana 

secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat 

diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 

Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, 

Menurut Edy Sutrisno indikator-indikator tersebut adalah 

sebagai berikut :29 

a. Kemampuan 

     Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Kemampuan karyawan sangat bergantung di keterampilan 

yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini 

memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

diembannya kepada mereka. 

b. Meningkatkan hasil yang dicapai 

     Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil 

merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang 

mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan 

                                                             
29 Edy Sutrisno, …., 104. 
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tersebut. Indikator ini dapat dilihat dari pendapatan laba yang 

dihasilkan perusahaan. 

c. Semangat kerja 

     Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari kemarin. 

Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja karyawan seperti 

tingkat absensi karyawan. Tingkat absensi karyawan dapat 

digunakan sebagai indikator untuk mengetahui produktivitas 

kerja karyawan karena absensi merupakan data menyangkut 

semangat kerja, kedisiplinan kerja para karyawan dan 

menyangkut tanggung jawab karyawan terhadap pelaksanaan 

tugasnya masing-masing.    

d. Pengembangan diri 

     Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan 

kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan 

dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan 

dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, pengembangan 

diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi 

lebih baik di gilirannya akan sangat berdampak di keinginan 

karyawan untuk meningkatkan kemampuan. 

e. Mutu 

     Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari 

yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukan kualitas kerja seorang pegawai Jadi, 

meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang 

terbaik di gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan 

dirinya sendiri. 

f. Efisiensi 

     Perbandingan dengan apa yang dicapai dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan, yaitu 

perbandingan antara hasil keluaran/output dan 

masukan/input. Masukan/input sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran/output diukur dalam satuan fisik, 

bentuk dan nilai. 
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4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

     Menurut Sulistiyani dan Rosidah ( dalam buku Sumber daya 

manusia oleh danang sunyoto) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan, yaitu sebagai 

berikut:30 

a. Pengetahuan (Knowledge)  

     Pengetahuan dan keterampilan sesungguhnya yang 

mendasari pencapaian produktivitas kerja. Ada perbedaan 

substansial antara pengetahuan dan keterampilan. Konsep 

pengetahuan lebih berorientasi di intelegensi, daya pikir dan 

penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki 

seseorang. Dengan demikian pengetahuan merupakan 

akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara 

formal dan secara non-formal yang memberikan kontribusi di 

seorang dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk 

dalam melakukan atau penyelesaian pekerjaan. Dengan 

pengetahuan yang luas dan pendidikan tinggi. Seorang 

karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan 

baik dan produktif. 

b. Keterampilan (skills)  

     Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis 

operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat 

kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan 

berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan 

seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan 

yang bersifat teknis seperti keterampilan operasi komputer, 

membuat komputer, keterampilan bengkel mesin dan 

sebagainya. Dengan keterampilan yang dimiliki seorang 

karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan 

secara produktif. Keterampilan merupakan variabel yang 

bersifat utama dalam membentuk produktivitas. 

 

  

                                                             
30 Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:CAPS, 2012), 

203.  
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c. Kemampuan (abilities).  

     Abilities atau kemampuan terbentuk dari sejumlah 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Konsep ini 

jauh lebih luas, karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. 

Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk 

kemampuan. Dengan demikian jika seseorang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, diharapkan 

memiliki ability yang tinggi pula. Melalui kemampuan yang 

memadai maka seseorang dapat melaksanakan aktivitas 

dengan tanpa ada permasalahan teknik. 

d. Sikap ( attitude ) dan perilaku ( behaviors )  

     Sangat erat hubungan antara kebiasaan atau sikap dan 

perilaku. Sikap merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. 

Jika sikap yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif 

dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka 

akan menguntungkan, artinya jika sikap karyawan baik, maka 

hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja juga baik. 

Misalnya seorang karyawan mempunyai kebiasaan masuk 

perusahaan tepat waktu, disiplin, maka perilaku kerja juga 

baik, artinya jika diberi tanggung jawab akan menepati aturan 

dan kesepakatan. Dengan demikian perilaku manusia akan 

ditentukan oleh sikap – sikap yang telah tertanam dalam diri 

karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif. 

     Sedangkan menurut Simanjuntak yang dikutip Lusia Shinta 

Anggraeni, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kinerja karyawan, yaitu :   

a.  Tingkat penghasilan,  

     Apabila tingkat penghasilan memadai dapat menimbulkan 

konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.  

b.  Pelatihan  

     Pelatihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan 

dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk 

menggunakan peralatan kerja. Untuk itu latihan kerja 

diperlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi 
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sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. 

Karena dengan latihan berarti para karyawan belajar untuk 

mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta 

dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan 

yang pernah dilakukan. 

c.  Teknologi 

     Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju maka 

akan dapat mendukung peningkatan produktivitas. 

b.  Mental dan kemampuan fisik karyawan  

     Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang 

sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab 

keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan produktivitas kinerja karyawan.  

c.  Hubungan antara atasan dan bawahan  

     Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan 

atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan 

diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Sikap yang saling 

jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas 

karyawan dalam bekerja.31 

5.  Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Islam 

     Produktivitas kerja dalam islam diimplikasikan seperti setiap 

manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh 

harta kekayaan itu. Salah satunya adalah melalui bekerja. Islam 

mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki 

tanggungan untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu 

sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta 

kekayaan, oleh sebab itu Allah SWT melapangkan bumi serta 

menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan 

manusia untuk mencari rezeki. 

                                                             
31 Lusia Shinta Anggraeni, “Pengaruh Produktivitas, Efisiensi, Kepuasan Kerja 

Terhadap Perputaran Karyawan Bagian Marketing”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 
4 No. 5 (2015) : 5. 
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     Dalam islam menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Islam 

memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari 

ibadah dan jihad. Dengan bekerja, individu bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan 

berbuat baik terhadap tetangganya.32 

     Diantara anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat 

menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi 

perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan 

pembelajaran). Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi 

hidupnya dengan bekerja dan tidak membiarkan waktunya 

terbuang sia-sia. Allah hanya akan melihat dan 

mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja 

secara produktif merupakan anjuran agama islam 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumuah ayat 10 : 

ٰلوةُ  فَاْنتَِشُرْوا فِى اْْلَْرِض َواْبتَغُْوا ِمْن فَْضِل اللِّٰه َواذُْكُروا اللّٰهَ َكثِْيًرا  فَِاذَا قُِضيَِت الصَّ

 لَّعَلَّكُْم تُْفِلُحْونَ 

     Artinya : Apabila shalat telah dilaksanakan, Maka 

bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Q.S Al-

Jumuah:10).33 

     Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal 

menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. 

Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama 

Islam. Islam juga menekankan di pemeluknya bahwa dalam 

bekerja hendaknya melakukan dengan penuh kecermatan, 

dengan penuh gairah dan rajin, tidak bekerja seadanya. 

Kecermatan ini dalam islam dikenal dengan Ihsan. “ihsan akan 

menjamin terwujudnya kerja yang berkualitas. 

     Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk 

beribadah semata, tetapi juga mengajarkan untuk beramal dalam 

arti bekerja, bahkan meraih prestasi. Ini bukti dari kata Islam itu 

sendiri yang mengandung tiga makna: keselamatan, kedamaian, 

                                                             
32 Khoirul Fathoni dan Mohammad Ghozali, …., 8. 
33 Kementerian Agama RI, …., 554. 
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dan kesejahteraan. Untuk meraih kesejahteraan, Islam 

mendorong umatnya untuk bekerja sebaik-baiknya dengan 

meraih prestasi. 

 

C. Pengendalian Internal. 

1. Pengertian Pengendalian Internal 

     Menurut Hery pengendalian internal adalah seperangkat 

kebijakan dan prosedur  untuk melindungi aset atau kekayaan 

perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, 

menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang 

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) 

hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah 

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh 

karyawan perusahaan.34 

     Menurut Committe Of Sponsoring Organization Of The 

Treadway Commission (COSO) pengendalian internal 

merupakan rangkaian tindakan yang mencangkupkan 

keseluruhan proses dalam organisasi.35   

     Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati Pengendalian 

internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan 

pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk 

mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan 

keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi 

operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial 

yang telah ditetapkan.36  

     Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur yang digunakan di dalam 

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan, memeriksa kebenaran data akuntansi,  

                                                             
34 Hery, Pengedalian Akuntansi Dan Manajemen (Jakarta: Kencana, 2014), 11. 
35 Wiratna Sujarweni, Sistem Akuntansi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

70.   
36 Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Sistem Informasi Akuntansi (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2011), 82.   



34 
 

 
 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dan mencapai 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan dan Manfaat Pengendalian Internal  

     Tujuan dan manfaat pengendalian internal adalah sebagai 

berikut : 

a. Pencatatan, Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Yang 

Dapat Dipercaya  

     Pimpinan hendaklah memiliki informasi yang benar atau 

tepat dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Mengingat 

bahwa berbagai jenis informasi dipergunakan untuk bahan 

mengambil keputusan sangat penting. Artinya karena itu 

suatu mekanisme atau sistem yang dapat mendukung 

penyajian informasi yang akurat sangat diperlukan oleh 

pimpinan perusahaan.  

b. Mengamankan Aktiva Perusahaan  

     Pengamanan atas berbagai harta benda, termasuk catatan 

pembukuan atau file atau database menjadi semakin penting 

dengan adanya komputer. Data atau informasi yang begitu 

banyaknya yang disimpan di dalam media komputer seperti 

magnetic tape, disket, USB, yang dapat rusak apabila tidak 

diperhatikan pengamanannya.  

c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasional  

     Pengawasan dalam suatu organisasi merupakan alat untuk 

mencegah penyimpangan tujuan atau rencana organisasi, 

mencegah penghamburan usaha dan mengurangi setiap jenis 

penggunaan sumber-sumber yang ada secara tidak efisien. 

d. Mendorong Pelaksanaan Kebijaksanaan dan Peraturan 

(Hukum) Yang Ada.  

     Pimpinan menyusun tata cara dan ketentuan yang dapat 

dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem 

pengendalian internal berarti memberikan jaminan yang layak 

bahwa kesemuanya itu telah dilaksanakan oleh karyawan 

perusahaan. 
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3. Indikator Pengendalian Internal  

     Internal control-integrated framework  yang dikeluarkan 

COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling 

luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen 

pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan 

oleh untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan 

pengendaliannya akan tercapai. Setiap komponen mengandung 

banyak pengendalian, tetapi auditor hanya akan berfokus di 

pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi 

salah saji yang material dalam laporan keuangan.37 Menurut 

Committe Of Sponsoring Organization Of The Treadway 

Commission (COSO) Indikator pengendalian internal meliputi 

hal-hal berikut ini : 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)  

     Suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran 

penguasaan (control consciousness) dari seluruh 

pegawainya.38 Lingkungan pengendalian merupakan 

keseluruhan komitmen, etika nilai-nilai perusahaan, 

kepedulian, perilaku dan langkah-langkah seluruh individu 

didalam perusahaan. Lingkungan pengendalian ini 

merupakan dasar dari komponen lainnya dari sistem 

pengendalian intern karena menyangkut kedisiplinan dan 

struktur. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki 

peran yang signifikan dalam hal memberi contoh demi 

mewujudkan adanya lingkungan pengendalian perusahaan 

yang baik. 

     Lingkungan pengendalian (control environment) terdiri 

atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan 

sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas 

secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti 

pentingnya bagi entitas itu. Untuk memahami dan menilai 

                                                             
37 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Auditing & Jasa Assurance 

Pendekatan Terintegrasi (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015), 345. 
38 Wiratna Sujarweni, …., 70. 
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lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan 

sub komponen pengendalian yang lain.39 

b. Penilaian Risiko (Risk Assessment ) 

     Penilaian risiko (risk assessment) atas pelaporan keuangan 

adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan 

dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

GAAP.40 Semua perusahaan menghadapi resiko perubahan 

permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan 

peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. 

Manajemen harus menilai resiko-resiko tersebut dan 

melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

mengendalikannya.41  

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities ) 

     Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat 

dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Aktivitas 

pengendalian, merupakan unsur pengendalian internal yang 

paling penting, meliputi hal berikut ini : 

1) Personil yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. 

2) Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 

3) Operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. 

4) Bukti dan langkah-langkah keamanan.42 

 d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

     Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi entitas 

adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan 

melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta 

mempertahankan akuntabilitas aset terkait.43 

     Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dalam 

pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan 

                                                             
39 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, …., 346. 
40 Ibid, 349. 
41 Carl S. Warren, Et.al, Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Edisi 4 (Jakarta 

: Salemba Empat, 2017), 395. 
42 Ibid 
43 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, …., 353. 



37 
 

 
 

pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian serta 

pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan 

operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, 

dan peraturan yang diperlukan.44 

 e. Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities) 

     Aktivitas pengawasan berhubungan dengan Proses 

penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang 

waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang 

semestinya yang melakukan pekerjaan tersebut, baik di tahap 

desain maupun pengoperasian pengendalian, di waktu yang 

tepat untuk mengetahui apakah pengendalian internal 

beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk 

menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah 

memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan 

keadaan.45   

     Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat 

menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki 

efektivitas pengendalian.46 

4. Pengendalian Internal Dalam Perspektif Islam 

     Pengendalian (pengawasan) dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan 

membenarkan yang hak. Pembagian pengendalian dalam ajaran 

Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal.  

a. Pengendalian (pengawasan) yang berasal dari diri sendiri, 

yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. 

Dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut: 

أَلَْم تََر أَنَّ اللَّهَ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض ۖ َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوٰى ثَََلثٍَة إِْلَّ  

ِلَك َوَْل أَْكثََر إِْلَّ ُهَو َمعَُهْم أَْيَن  ُهوَ  َرابِعُُهْم َوَْل َخْمَسٍة إِْلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَْل أَْدنَٰى ِمْن ذَٰ

 َما كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَب ِئُُهْم بَِما عَِملُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ اللَّهَ بُِكل ِ َشْيٍء عَِليم  

     Artinya:“tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dia-lah 

                                                             
44 Carl S. Warren, Et.al, …., 398. 
45 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, …., 354. 
46 Carl S. Warren, Et.al, …., 397. 
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keempatnya. dan tidak ada lima orang, melainkan dia-lah 

keenamnya. dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan dia berada ada bersama mereka 

dimanapun mereka berada. kemudian dia akan memberitakan 

kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu (Q.S 

Al-Mujadalah: 7).47  

b. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang 

dilakukan sistem di sebuah lembaga atau institusi melalui 

pengawasan dari manajemen yang ada. Pengendalian dalam 

Islam memiliki beberapa landasan, diantaranya : 

1) Tawa Shaubil Haqqi, saling menasihati atas dasar 

kebenaran dan norma yang jelas.   

2) Tawa Shaubis Shabri, saling menasihati atas dasar 

kesabaran , dengan kata lain pengendalian yang dilakukan 

berulang-berulang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh 

Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut: 

ْبرِ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِق  َوتََواَصْوا بِالصَّ  ْلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوعَِملُوا الصَّ

     Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan menasehati serta saling menasihati 

untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran 

(Q.S Al- Ashr: 3).48 

3) Tawa Shaubil Marhamah, saling menasehati atas dasar 

kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan 

secara personal dengan tujuan untuk pencegahan 

(preventif). Sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai 

berikut :  

ْبِر َوتََواَصْو۟ا بِٱْلَمْرَحَمةِ   ثُمَّ َكاَن ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوتَ َواَصْو۟ا بِٱلصَّ

     Artinya: “Kemudian Dia termasuk orang-orang yang 

beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling 

berpesan untuk berkasih sayang (Q.S Al- Balad: 17).49 

                                                             
47 Kementerian Agama RI, …., 543. 
48 Ibid, 601. 
49 Ibid, 594. 



39 
 

 
 

     Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah memberikan 

teladan bagaimana seorang muslim melakukan pengendalian 

(manajemen) dalam melakukan suatu pekerjaan. Manajemen 

yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan 

manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan 

hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya 

untuk mengejar target produksi. Nabi Muhammad SAW 

mengelola (manage) dan mempertahankan (maintain) 

kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan 

hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah 

memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang 

ditunjukkan stafnya. Manajemen Islam pun tak mengenal 

perbedaan perlakuan (diskriminasi). 

 

D. Kompetensi 

1. Pengertian Kompetensi 

     Menurut Wibowo menjelaskan kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan atau 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut, dengan demikian terdapat suatu kesepakatan 

umum mengenai elemen kompetensi, yaitu terdiri dari 

pengetahuan (knowledge),   keterampilan (skill) dan perilaku 

(personal attributes). Secara umum, kompetensi adalah tingkat 

keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh 

seorang individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya dalam organisasi.50 

     Menurut Michael Armstrong yang membedakan pengertian 

competence dan competency. Competence menggambarkan apa 

yang dibutuhkan seseorang agar dia mampu melaksanakan 

pekerjaanya dengan baik. Pengertian Competence ini 

memberikan perhatian pada akibat (effect) dari usaha (effort). 

Dan pada output (keluaran) dari input (masukan). Selanjutnya, 

                                                             
50 Wibowo, Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Cetakan Ke-12 (Depok : PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), 98-99.  
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kata competency mengacu pada dimensi-dimensi perilaku 

sehingga sering disebut kompetensi perilaku (behavioral 

competencies) karena dimaksudkan untuk menggambarkan 

bagaimana orang-orang berperilaku ketika mereka melakukan 

perannya dengan baik. 

     Ketika mendefinisikan kompetensi pada perilakunya, dapat 

diklasifikasikan dan beberapa area yang harus diikut, yaitu 

sebagai berikut:51 

a. Mengetahui apa yang perlu untuk dikerjakan: alasan yang 

kritis, kemampuan strategis, business know-how. 

b. Mengerjakan semua tugas-tugas : mengarahkan pencapaian, 

pendekatan yang proaktif, kepercayaan, kontrol, fleksibilitas, 

mementingkan efektivitas, persuasi, pengaruh . 

c. Mendorong pihak lain untuk bekerja sama: memotivasi 

kemampuan antar personal, perhatian terhadap hasil, persuasi, 

dan pengaruh. 

     Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas dasar 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.   

2. Tujuan dan Manfaat Kompetensi  

     Menurut Sutrisno mengemukakan bahwa penggunaan konsep 

kompetensi memiliki tujuan dan manfaat, yaitu sebagai berikut :  

a. Memperjelas Standar Kerja dan Harapan Yang Ingin Dicapai  

     Dalam model ini, model kompetensi akan mampu 

menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, 

pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan.  

b. Alat Seleksi Pegawai  

     Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat 

membantu organisasi untuk memilih calon pegawai yang 

terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang 

                                                             
51 Wibowo, Budaya Organisasi. Edisi Pertama. Cetakan Ke-3 (Jakarta :Rajawali   

Pers, 2013), 268. 
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diharapkan dari pegawai, perusahaan dapat mengarahkan 

pada sasaran selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang 

tidak perlu.  

c. Memaksimalkan Produktivitas  

     Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” 

mengharuskan perusahaan untuk mencari pegawai yang dapat 

dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan 

dalam keterampilannya.  

d. Dasar Untuk Pengembangan Sistem Remunerasi  

     Model kompetensi dapat digunakan untuk 

mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan 

dianggap lebih adil.  

e. Memudahkan Adaptasi Terhadap Perubahan  

     Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu 

pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan 

kemampuan baru terus meningkat.52  

3. Indikator Kompetensi 

     Menurut  Lyle M. Spencer Jr, dan Signe M. Spencer  yang 

dikutip oleh Wibowo terdapat lima (5) indikator dari kompetensi, 

yaitu :53 

a. Motif (motive), merupakan sesuatu yang secara terus-menerus 

dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan 

adanya tindakan, motif ini menggerakkan, mengarahkan dan 

memilih perilaku terhadap tindakan tertentu. 

b. Sifat (traits ), merupakan karakteristik fisik dan responden 

yang konsisten terhadap situasi dan informasi. 

c. Konsep diri (self-concept), merupakan perilaku, nilai-nilai 

dan kesan pribadi seseorang. 

d. Pengetahuan (knowledge), merupakan informasi mengenai 

seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu. 

                                                             
52 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 208.  
53 Wibowo, …., 273. 
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e. Keahlian (skill), merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

tugas dan mental tertentu. 

4. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kompetensi 

     Menurut Michael Zwell yang dikutip oleh Wibowo 

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut: 

a. Keyakinan dan Nilai-Nilai 

     Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang 

lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang  

percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka 

tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda 

dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang harus 

berpikir positif tentang dirinya, maupun terhadap orang lain 

dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan. 

b. Keterampilan 

     Dengan memperbaiki keterampilan, individu akan 

meningkat kecakapannya dalam kompetensi. 

c. Pengalaman 

     Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan 

pengalaman. Diantaranya pengalaman dalam mengorganisasi 

orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan 

masalah, dsb. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan 

organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdasan organisasional untuk 

memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam 

lingkungan. Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit 

pemikiran strategis kurang mengembangkan kompetensi 

daridi mereka yang telah menggunakan pemikiran strategis 

bertahun-tahun. 

d. Karakteristik Kepribadian 

     Kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. 

Kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. 

Orang merespons dan berinteraksi dengan kekuatan dan 

lingkungan sekitar. Walaupun dapat berubah, kepribadian 

cenderung berubah dengan tidak mudah. Tidaklah bijaksana 
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mengharapkan orang memperbaiki kompetensinya dengan 

mengubah kepribadiannya. 

e. Motivasi 

     Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap 

pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian 

individual dari atasan dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap motivasi seseorang bawahan. 

f. Isu Emosional 

     Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan 

kompetensi. Misal, takut membuat kesalahan, menjadi malu, 

merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya 

cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. 

g. Kemampuan Intelektual 

     Kompetensi tergantung di pemikiran kognitif seperti, 

pemikiran analitis, dan  pemikiran konseptual. 

h. Budaya  Organisasi 

     Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber 

daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :  

1) Proses Recruitment dan seleksi karyawan. 

2) Sistem penghargaan. 

3) Praktik pengambilan Keputusan. 

4) Filosofi organisasi (misi-visi, dan nilai-nilai organisasi), 

5) Kebiasaan dan prosedur. 

6) Komitmen di pelatihan dan pengembangan. 

7) Proses Organisasional.54 

5.  Kompetensi Dalam Perspektif  Islam 

     Kompetensi merupakan variabel utama yang harus dimiliki 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

sehingga dengan adanya kompetensi yang telah dimiliki dapat 

dapat membantu para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan . Dengan demikian, 

kompetensi menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu 

                                                             
54Wibowo, …., 56-58. 
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sebagai sesuatu yang terpenting, atau unggulan bidang tersebut. 

Suatu pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan 

pengetahuan yang memadai sesuai dengan firman Allah SWT di 

Q.S Al-Isra ayat 36 : 55  

ئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسـُٔو
َٰٓ ْلً َوَْل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِهِۦ ِعْلم  ۚ إِنَّ ٱلسَّْمَع َوٱْلبََصَر َوٱْلفَُؤادَ ُكلُّ أُ۟ولَٰ  

     Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak 

kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (Q.S Al-

Isra ayat 36)  . 

     Kompetensi sumber daya manusia dalam islam harus 

berlandaskan di sifat Nabi Muhammad SAW : 56  

a.  Shiddiq  

     Shiddiq berarti benar atau jujur, hendaknya dijadikan visi 

hidup seorang muslim. Hal ini berimplikasi pada efektivitas 

(mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien 

(melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang 

tidak menyebabkan kebocoran atau mubazir).  

b. Amanah  

     Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala 

kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap 

atasannya, yang berarti dapat dipercaya. 

 c. Fathonah    

     Fathonah berarti cerdas, cerdik dan bijaksana, jadi 

hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim.  

 d. Tabligh  

     Tabligh berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi 

strategi hidup seorang muslim (seorang muslim yang baik 

harus komunikatif dan terbuka). Sifat-sifat Nabi Muhammad 

SAW ini hendaknya dijadikan teladan, bahwa segala sesuatu 

yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar . 

 

 

 

                                                             
55 Kementerian Agama RI, …., 285. 
56 Wibowo, …., 173. 
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E. Upah 

1. Pengertian Upah 

     Upah sangat besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja dalam 

menjalankan tugasnya dan jaminan terhadap kelangsungan hidup 

dirinya sendiri dan keluarganya. Memberikan upah yang rendah 

akan menimbulkan kesulitan dalam perekrutan dan 

mempekerjakan tenaga kerja yang profesional. Namun jika upah 

yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukannya, maka para tenaga kerja akan bekerja 

semaksimal mungkin kepada perusahaan. 

     Upah merupakan harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan 

seseorang kepada orang lain. Upah merupakan suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja 

untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.57  

     Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional (DPPN) 

memberikan pengertian upah yaitu penerimaan sebagai suatu 

imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi 

manusia dan produksi dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan  

dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja.58 

     Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian : Upah adalah hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 

dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja 

                                                             
57 Mohammad Kanzunnudin, “Pengaruh Upah dan Pengawasan Terhadap 

Produktivitas Karyawan Studi Kasus Pada PT Tonga Tiur Putra Kragan Kabupaten 
Rembang”, Jurnal Fokus Ekonomi 2 No. 1 (2017), 13. 

58 Askimin Zainal, Dasar - Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo 
2006), 20 
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dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan.59 

     Menurut Sumarsono yang dikutip oleh Ria Gusnia Anggun, 

upah dibagi menjadi tiga macam yaitu:  

a. Upah pokok, adalah upah yang diberikan di karyawan, yang 

dibedakan atas upah per jam, per hari, per minggu, per bulan.  

b. Upah lembur, adalah upah yang diberikan kepada karyawan 

yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan 

perusahaan.  

c. Upah riil atau tunjangan, adalah upah sejumlah uang yang 

diterima karyawan secara menyeluruh karena adanya 

keuntungan dari perusahaan di akhir tahun neraca60. 

     Dari pengertian-pengertian di atas tentang upah, maka dapat 

disimpulkan bahwa upah adalah hak yang harus diterima oleh 

tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang 

semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang 

lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Dan 

imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada tenaga kerja 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang dihasilkan. 

2. Tujuan Pemberian Upah   

Tujuan upah menurut Payaman. J Simanjuntak tujuan pemberian 

upah adalah sebagai berikut :61  

a. Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja  

b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja tenaga kerja.  

c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan 

produktivitas. 

d. Ikatan kerjasama.  

                                                             
59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

https://www.bphn.go.id/data/documents/15pp044. Diakses pada tanggal 16 November 
2020. 

60 Ria Gusnia Anggun, …., 39. 
61 Sumarsid, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Karyawan di PT 

Dwipa Manunggal Kontena”, Jurnal CKI On SPOT 9 No. 1 (2016), 65. 
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e. Kepuasan kerja.  

f. Motivasi.  

g. Stabilitas karyawan. 

3. Indikator Upah   

     Menurut lukman yang dikutip oleh Nico, pengupahan perlu 

mendapat perhatian dari organisasi adanya jaminan bahwa suatu 

organisasi mampu memenuhi berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan. Variabel upah tersebut diukur dengan indikator-

indikator sebagai berikut :62  

a. Sistem pengupahan secara terbuka 

     Adalah pemberian upah yang diberikan secara langsung 

atau transparan dan tidak ditutup-tutupi.  

b. Sistem upah menurut kinerja 

     Adalah pemberian upah yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian seorang karyawan dalam bekerja. 

c. Sistem upah menurut senioritas 

     Adalah pemberian upah yang diberikan kepada seorang 

karyawan atau pegawai yang sudah menguasai bidang 

pekerjaan yang cukup lama sehingga bisa mendapat upah 

lebih dari di yang di bawahnya. 

d. Sistem upah menurut kebutuhan 

     Adalah pemberian upah yang diberikan jika kebutuhan 

pokok semakin meningkat dan disesuaikan dengan keadaan. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah  

     Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

menentukan tingkat upah antara lain adalah :63  

a.  Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja  

     Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi 

sedangkan ketersediaan tenaga kerja yang langka, sehingga 

upah akan cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan 

                                                             
62 Nico, “Pengaruh Semangat Kerja Dan Upah Terhadap Kinerja Perawat RSU 

Sarah Medan”, (Skripsi, Universitas Medan Area, 2018), 25-26.  
63 Sumarsid, …., 65. 
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tertentu yang memiliki penawaran yang melimpah akan 

memiliki standar gaji yang rendah.  

b.  Serikat Pekerja  

     Adanya serikat pekerja yang kuat dapat terlibat langsung 

dalam manajemen, sehingga akan ikut serta dalam 

menentukan upah.  

c.  Kemampuan Untuk Membayar  

     Pemberian upah adalah tergantung pada kemampuan 

membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan 

komponen biaya produksi, apabila terjadi kenaikan biaya 

produksi maka akan mengakibatkan kerugian sehingga 

perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas 

perusahaan.  

d.  Produktivitas Kerja 

     Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja 

karyawan, Semakin tinggi prestasi-prestasi yang diberikan 

oleh karyawan kepada perusahaan maka akan semakin besar 

pula upah yang diterima tenaga kerja. Prestasi kerja ini 

dinyatakan sebagai produktivitas kerja. 

e. Biaya Hidup  

     Biaya hidup dikota besar dimana biaya hidup tinggi , upah 

kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas 

penerimaan upah dari karyawan.  

f. Pemerintah  

     Pemerintah melalui peraturan-peraturannya memiliki 

kewenangan dalam menentukan besar kecilnya upah, seperti 

menentukan upah minimum regional. 

5.  Upah Dalam Perspektif  Islam 

     Dalam konsep Islam sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an 

membahas upah secara umum. Akan tetapi, bukan berarti konsep 

upah tidak diatur dalam konsep syariah tetapi pembahasan 

tersebut dirangkum dalam bentuk filososfi yang masih 

membutuhkan penafsiran sendiri. Pembahasan upah dalam Islam 

terkategori pada konsep ijarah, sedangkan ijarah sendiri lebih 
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cenderung membahas perihal sewa-menyewa. Oleh karena itu, 

menemukan bahasan tentang upah dalam Islam relative sedikit. 

Dan bila ada semua itu hanya bersifat nilai-nilai atau norma-

norma.64       

     Sedangkan dalam Islam upah disebut juga dengan ujrah yang 

dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut Ulama’ Hanafiyah Ijarah 

adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu 

yang dibolehkan. Jadi upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi 

atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.  

     Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur’an surah 

At-Taubah ayat 105: 

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اللَّهُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ َوالُْمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعاِلِم الْغَْيِب 

 َوالشََّهاَدِة فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

     Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah 

akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (allah) yang 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah:105). 65   

     Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah 

terdiri dari dua bentuk, upah dunia dan akhirat. Dengan kata lain, 

ayat tersebut di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang 

diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan 

materi di dunia dan imbalan berupa pahala di akhirat. Imbalan 

materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan 

layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan 

pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang 

diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya. 

     Dan menurut sumber dari Hadist dari Ibnu Umar 

Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum 

mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397. Maksud dari 

                                                             
64 Ayu Sumarni, “Upah Karyawan Kontrak Pada Koperasi Serba Usaha Berkat 

Kito Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 
(Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 
Fatah, 2015), 26. 

65 Kementerian Agama RI, …., 203. 
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hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah 

selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai 

bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadits 

ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan 

upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. 

     Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa upah 

didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada para pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Upah 

merupakan imbalan langsung yang dibayarkan langsung kepada 

karyawan atas perjanjian yang telah disepakati, selain itu upah 

diberikan menurut jumlah yang telah dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Gaji/upah merupakan salah satu 

alasan bagi karyawan untuk bekerja dan merupakan salah satu 

alasan yang paling penting bagaimana karyawan dapat 

berprestasi. 

 

F. Lingkungan Kerja  

1.  Pengertian Lingkungan Kerja  

     Lingkungan kerja yang baik akan dibuat sedemikian rupa agar 

dapat tercipta hubungan kerja yang mengikat pekerja dengan 

lingkungannya. Sehingga lingkungan kerja yang baik yaitu 

apabila karyawan/pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan kerja merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas 

kerja karyawan. Lingkungan kerja akan mempengaruhi perilaku 

individu dalam organisasi dimana individu cenderung akan 

menunjukan kinerja yang baik bila berada dalam lingkungan 

kerja yang sesuai. 

     Menurut Alex S. Nitisemito, Lingkungan kerja merupakan 

segala sesuatu yang ada sekitar pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan.66 

     Menurut Danang Sunyoto menyatakan Lingkungan kerja 

merupakan bagian komponen yang sangat penting di dalam 

                                                             
66 Alex S. Nitisemito, Manajemen Personalia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 38.  
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karyawan melakukan aktivitas bekerja. Pengertian lingkungan 

kerja di sini adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas- 

tugas yang dibebankan, misalnya seperti ruang kerja yang 

nyaman dan aman, kebersihan, penerangan dan lain – lain.67  

     Jadi dari pendapat di atas menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya seperti 

ruang kerja yang nyaman dan aman, kebersihan,  penerangan dan 

lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam 

organisasi, dimana individu cenderung akan menunjukan kinerja 

yang baik bila berada dalam lingkungan kerja yang baik. 

2.  Jenis Lingkungan Kerja  

     Menurut Sedarmayanti yang dikutip Irham Fahmi 

menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi 2, yaitu:  

a. Lingkungan Kerja Fisik.  

     Menurut Sedarmayanti yang dimaksud dengan lingkungan 

kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

b. Lingkungan Kerja Non Fisik  

     Sedarmayanti menyatakan bahwa lingkungan non kerja 

fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan 

sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan.68 

3.  Indikator Lingkungan Kerja  

     Menurut Parlinda dan Wahyudin yang menjadi indikator-

indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut :69 

                                                             
67 Danang Sunyoto, Teori Kuesioner, Dan Analisis Data Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Yogyakarta: Caps, 2012), 43. 
68 Irham Fahmi, Etika Bisnis (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 78. 
69Jerry M. Logahan, “Analisis Lingkungan kerja dan Pemberian Kompensasi 

Terhadap Kinerja karyawan CV Mum Indonesia”, Jurnal 3 No.1 (2012) : 573. 
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a. Perlengkapan kerja, adalah segala sesuatu yang berada di 

perusahaan yang meliputi sarana dan prasarana penunjang 

kerja, seperti komputer, mesin ketik, dan lain-lain.  

b. Pelayanan kepada pegawai/karyawan, adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pelayanan perusahaan kepada 

pegawai/karyawan, misalnya penyediaan tempat ibadah, 

sarana kesehatan.  

c. Kondisi kerja, adalah segala yang berada di perusahaan yang 

berbentuk fisik misalnya ruang, suhu, penerangan, ventilasi 

udara.  

d. Hubungan personal, adalah segala sesuatu yang ada di 

perusahaan yang berkaitan dengan relasi antar sesama 

misalnya kerja sama antar pegawai dan atasan. 

4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja  

     Menurut Danang Sunyoto dalam buku “Teori kuesioner dan 

analisis data Manajemen sumber daya manusia” Setiap 

perusahaan tentunya mempunyai cara akan suatu faktor yang 

mendukung demi keberhasilan dan kemajuan perusahaannya. 

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan lingkungan kerja 

sebagai berikut :70 

a. Hubungan Karyawan  

     Dalam Hubungan Karyawan ini terdapat dua hubungan 

yaitu hubungan sebagai individu dan hubungan sebagai 

kelompok. Hubungan sebagai individu motivasi yang 

diperoleh seorang karyawan datangnya dari rekan-rekan 

sekerja maupun atasan. Menjadi sebuah motivasi, jika 

hubungan karyawan dengan rekan sekerja maupun atasannya 

berlangsung harmonis. Begitu juga dengan sebaliknya, jika 

hubungan diantara mereka tidak harmonis, maka akan 

mengakibatkan kurangnya atau tidak ada motivasi di dalam 

karyawan bekerja. Sedangkan untuk hubungan sebagai 

kelompok, maka seseorang karyawan akan berhubungan 

dengan banyak orang, baik secara individu maupun secara 

kelompok.  

                                                             
70 Danang sunyoto, …., 43-45.  
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b. Tingkat Kebisingan Lingkungan Kerja  

     Lingkungan kerja yang tidak tenang atau bising akan dapat 

menimbulkan pengaruh yang kurang baik yaitu adanya 

ketidak tenangan dalam bekerja. Bagi para karyawan tentu 

saja ketenangan lingkungan kerja sangat membantu dalam 

penyelesaian pekerjaan dan ini dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. 

c. Peraturan Kerja 

     Peraturan kerja yang baik dan jelas dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap kepuasan dan kinerja para 

karyawan untuk pengembangan karier di perusahaan tersebut. 

Dengan perangkat peraturan tersebut karyawan akan dituntut 

untuk menjalankan aktivitasnya guna mencapai tujuan 

perusahaan maupun tujuan individu dengan pasti. Disamping 

itu karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. 

d. Penerangan 

     Dalam hal ini, penerangan bukanlah terbatas di 

penerangan listrik, tetapi termasuk juga penerangan matahari. 

Hal ini sering kali karyawan memerlukan penerangan yang 

cukup, apalagi jika pekerjaan yang dilakukan menuntut 

ketelitian.  

e. Sirkulasi Udara 

     Sirkulasi atau pertukaran udara yang cukup maka pertama 

yang harus dilakukan pengadaan ventilasi, ventilasi harus 

cukup lebar terutama di ruangan-ruangan yang dianggap 

terlalu panas. 

f. Keamanan 

     Lingkungan kerja dengan rasa aman akan menimbulkan 

ketenangan dan kenyamanan. Di mana hal ini akan dapat 

memberikan dorongan semangat untuk bekerja.  

 

5.  Lingkungan Kerja Dalam Perspektif Islam 

     Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia 

disekeliling untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan 

yang lainya sesuai dengan perannya masing-masing dengan 
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menjaga alam (lingkungan) dan mahluk ciptaan allah harus 

menggunakan nilai-nilai syariat islam dalam segala aktifitasnya 

agar dapat tercapainya kebahagiaan didunia dan diakhirat 

     Dalam islam faktor kepribadian seorang pemimpin sangat 

menentukan dalam menciptakan suasana yang lebih cair di 

lingkungan kerja. Pemimpin tersebut akan menciptakan pola 

kerja yang keras, namun dengan suasana yang cair, itulah metode 

yang perlu dibudayakan saat ini didalam lingkungan perusahaan. 

Metode seperti akan menciptakan seorang yang bekerja keras 

luar biasa, namun dengan suasana yang cair dan kondusif, bukan 

dengan suasana yang kaku dan menakutkan.    

     Keberhasilan Rasulullah SAW, dalam membangun suasana 

lingkungan kerja yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau 

yang sangat penyayang kepada orang lain. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159: 

فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب َْلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف 

اْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي اْْلَْمِر ۖ فَِإذَا عََزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى اللَِّه ۚ إِنَّ اللَّهَ يُِحبُّ َعْنُهْم وَ 

ِلينَ   اْلُمتََوك ِ

     Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah 

membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal (Al-

Quran surat Al-Imran ayat 159). 71 

     Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan perusahaan. Dan lingkungan kerja yang baik 

harus sesuai dengan nilai-nilai islami, seperti memiliki suasana 

yang baik dan kondusif, dan suasana yang tidak kaku dan 

                                                             
71 Kementerian Agama RI,…., 71. 
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menakutkan. Sehingga karyawan dapat bekerja dengan lancar 

dan merasa aman. 

 

G. Rasio Keuangan 

     Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 

data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. 

1.  Rasio Profitabilitas 

     Rasio profitabilitas adalah ukuran dari penilaian kinerja 

perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah 

peraturan dan keputusan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan, seperti : 

a.  Return on asset (ROA)  

     Return on asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

setiap suatu rupiah aset yang digunakan. Jadi kita dapat 

melihat apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan 

asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Ditinjau dari 

nilai standar Return on asset (ROA) yang baik yaitu harus di 

atas nilai 5,98%, jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti nilai 

Return on asset (ROA) dapat dikategorikan baik, dan 

sebaliknya jika nilai Return on asset (ROA) berada dibawah 

5,98% berarti nilai Return on asset (ROA) tersebut dapat 

dikategorikan tidak baik.72 

     Untuk mencari Return on asset (ROA) sendiri bisa 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Return on asset (ROA) = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Niki Lukviarman, “Dasar-Dasar Manajemen Keuangan” (Padang : Andalas 

University, 2016) 
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H. Kerangka Berpikir 

     Menurut Uma Sekaran (dalam buku Sugiyono) mengemukakan 

bahwa, Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting73. Kerangka berpikir 

adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi 

objek permasalahan.  

     Dalam penelitian ini yang berjudul analisis pengaruh 

pengendalian internal, kompetensi, upah, dan  lingkungan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan entitas 

syariah (Studi Kasus Pada PT BPRS Bandar Lampung). Peneliti 

mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara 

variabel X1 (Pengendalian Internal), X2 (Kompetensi), X3 (Upah), 

X4 (Lingkungan Kerja) terhadap variabel Y (Produktivitas Kerja), 

Maka berikut kerangka konseptual pada penelitian ini: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir 

      = Uji parsial 

 = Uji Simultan 

     = Perspektif Ekonomi Islam 

                                                             
73 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

Kombinasi dan R&D), (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), h. 101. 

Pengendalian Internal (X1) 

Kompetensi (X2) 

Upah (X3) 

Lingkungan Kerja (X4) 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam 
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X1  Variabel Independen = Pengendalian Internal 

X2 Variabel Independen = Kompetensi 

X3 Variabel Independen = Upah 

X4 Variabel Independen = Lingkungan Kerja 

Y Variabel Dependen = Produktivitas Kerja  

        Berdasarkan gambar diatas, garis tidak putus-putus dan tidak 

tebal menggambarkan bahwa variabel X1 (Pengendalian Internal), 

X2 (Kompetensi), X3 (Upah), X4 (Lingkungan Kerja) berpengaruh 

secara parsial terhadap Variabel Y (Produktivitas Kerja). Sedangkan 

garis tidak putus-putus dan tebal menggambarkan bahwa variabel 

X1 (Pengendalian Internal), X2 (Kompetensi), X3 (Upah), X4 

(Lingkungan Kerja) berpengaruh secara simultan terhadap Variabel 

Y (Produktivitas Kerja). Kemudian garis putus-putus 

menggambarkan pandangan islam terhadap semua variabel. 

  

I. Hipotesis 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan74. Maka dari 

uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan 

     Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan 

sistem pengendalian guna mengamankan harta perusahaan, 

memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah 

benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong efisiensi 

usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Pengendalian internal adalah seperangkat 

kebijakan dan prosedur yang digunakan di dalam perusahaan 

dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, 

memeriksa kebenaran data akuntansi,  meningkatkan efektivitas 

                                                             
74 Ibid, 105. 
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dan efisiensi operasional dan mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan.  

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dini Widyawati dan 

Putri Nurmala  yang berjudul “Pengaruh Internal Audit, Sistem 

Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada PT BPRS Al 

Salaam Amal Salman)”. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa internal audit tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 

5% atau 0,05. Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan lebih besar 

dari 5% atau 0,05. sistem pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan yang lebih 

kecil dari 5% atau 0,05. Dan sistem informasi akuntansi dan 

sistem pengendalian internal yang dilakukan secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 

yang lebih kecil dari 5% atau 0,05.75 Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh  secara signifikan 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. 

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan 

     Peran sumber daya manusia sebagai faktor krisis (crucial 

factor) yang dapat menentukan maju mundurnya serta hidup 

matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk 

organisasi sosial, lembaga pemerintah maupun badan usaha. 

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia menyebabkan 

turunnya produktivitas kerja karyawan, Kompetensi adalah suatu 

suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas dasar keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut.   

                                                             
75 Dini Widyawati dan Putri Nurmala, …., 67-75. 
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     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Falentina K. G. Rani, 

Linda Lambey, dan Sherly Pinatik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Integritas, Kompetensi, dan Profesionalisme 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Akuntansi Di 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado”. Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, 

Manado Hasil penelitian menunjukan bahwa Integritas 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

akuntansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado karena 

nilai t hitung 2,939 > t tabel 2,037 dan nilai signifikansi 0,006 < 

0,05. Kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian akuntansi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Manado karena nilai t hitung 3,629 > t tabel 2,037 dan nilai 

signifikansi 0,001 < 0,05. Profesionalisme berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian akuntansi di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Manado karena nilai t hitung 4,201 > t 

tabel 2,037 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.76 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Kompetensi berpengaruh  secara signifikan terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan. 

3. Pengaruh Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

     Upah sangat besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja dalam 

menjalankan tugasnya dan jaminan terhadap kelangsungan hidup 

dirinya sendiri dan keluarganya. Memberikan upah yang rendah 

akan menimbulkan kesulitan dalam perekrutan dan 

mempekerjakan tenaga kerja yang profesional. Namun jika upah 

yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukannya, maka para tenaga kerja akan bekerja 

semaksimal mungkin kepada perusahaan. Upah merupakan suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pimpinan perusahaan kepada 

tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan 

dilakukan.77  

                                                             
76 Falentina K. G. Rani, Linda Lambey, dan Sherly Pinatik, …., 41-51. 
77 Mohammad Kanzunnudin, …., 13. 
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     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Osvaldo W. 

Turangan, Christoffel Kojo dan Christoffel Mintardjo, 

“Pengaruh Pemberian Upah dan Insentif Terhadap Produktivitas 

Kerja Pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara”. Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah dan pemberian 

insentif secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja pegawai. Secara parsial, pemberian upah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. 

Pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja pegawai. Instansi perlu terus memperhatikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja 

pegawai. Hal ini penting dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat.78 Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Upah berpengaruh  secara signifikan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan. 

4. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan 

     Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada sekitar 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan.79 Dari definisi tersebut sangat jelas 

bahwa lingkungan kerja berdampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap optimalnya produktivitas kerja 

karyawan.  

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang 

dilakukan oleh Imron Mashudi, Ratna Wijiyanti, dan Bahtiar 

Efendi  yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Kedisiplinan 

Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  (Studi Kasus 

pada Karyawan PT Bank BRI Tbk.  Kantor Cabang Kabupaten 

Wonosobo)”. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

                                                             
78Osvaldo W. Turangan, Christoffel Kojo dan Christoffel Mintardjo, ...., 3008-

3017. 
79 Alex S. Nitisemito, …., 38. 
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Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Motivasi Kerja (X1) sebagai variabel bebas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Kerja 

Karyawan (Y) PT Bank BRI Tbk. Kantor Cabang Kabupaten 

Wonosobo sebagai variabel terikat. Kedisiplinan kerja (X2) 

sebagai variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Kerja Karyawan (Y) PT Bank BRI 

Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Wonosobo. Lingkungan Kerja 

(X3) sebagai variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja kerja Karyawan (Y) PT Bank BRI Tbk. Kantor 

Cabang Kabupaten Wonosobo 80 Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Lingkungan Kerja berpengaruh  secara signifikan terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan. 

5. Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siliatang 

Aksinapang, Syamsul Bachri dan  Idris Azis dalam penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan 

Lingkungan Kerja  Non Fisik  Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  Kantor Cabang Utama 

Palu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama 

Palu. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Palu. Lingkungan kerja non fisik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama 

Palu. Dan Kompetensi, kompensasi dan lingkungan kerja non 

fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

                                                             
80 Imron Mashudi, Ratna Wijiyanti, dan Bahtiar Efendi, “Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kedisiplinan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja (Studi Kasus pada 
Karyawan PT Bank BRI Tbk.  Kantor Cabang Kabupaten Wonosobo)”, Journal of 
Economic, Business and Engineering (JEBE) 1, No. 2 (2020) : 319-325. 
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Kantor Cabang Utama Palu .81 Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Pengendalian Internal, Kompetensi, Upah, dan Lingkungan 

Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Siliatang Aksinapang, Syamsul Bachri dan Idris Azis, …., 182-194. 
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