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ABSTRAK 

Dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar ataupun kecil 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi sangat 

diperlukan bagi perusahaan karena apabila orang-orang yang bekerja 

memiliki kompetensi, maka kinerja yang dihasilkan akan memiliki 

kualitas yang tinggi. Dengan demikian, sumber daya manusia yang 

berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun 

pondasi suatu perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sumber daya 

manusia serta implementasi kompetensi sumber daya manusia 

perspektif ekonomi islam dalam keberlangsungan home industri 

pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari Bandar Lampung. 

Jenis penelitian ini  termasuk penelitian lapangan yaitu di home 

industri pembuatan tempe Pulau Bacan Antasari Bandar Lampung. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, 

dan penarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia dan implementasinya dalam perspektif ekonomi islam 

memang mempengaruhi kinerja para karyawan dan mempengaruhi 

keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam hal ini penerapan masing-

masing indikator sudah diterapkan sejak lama, akan tetapi penerapan 

tersebut belum optimal dikarenakan masih rendahnya kompetensi 

yang dimiliki para karyawan serta dan sulitnya mendapatkan sumber 

daya manusia yang berkompenten. 
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ABSTRAK 

In a company, whether large or small companies are formed to 

achieve certain goals. Competence is very necessary for the company 

because if the people who work have competence, the resulting 

performance will have high quality. Thus, competency-based human 

resources can increase capacity and build the foundation of a 

company. 

This study aims to determine the competence of human resources and 

the implementation of human resource competencies from an Islamic 

economic perspective in the sustainability of the tempe-making home 

industry on Bacan Antasari Island, Bandar Lampung. 

This type of research includes field research, namely in the home 

industry of making tempeh on Bacan Antasari Island, Bandar 

Lampung. This research is qualitative by using data collection 

techniques of observation, interviews and documentation. While the 

data analysis technique uses data reduction techniques, data 

presentation, and drawing conclusions. 

The results of the study indicate that the competence of human 

resources and their implementation in an Islamic economic 

perspective does indeed affect the performance of employees and 

affect the sustainability of a company. In this case, the implementation 

of each indicator has been implemented for a long time, but the 

application is not optimal due to the low competence of employees 

and the difficulty of obtaining competent human resources. 
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MOTTO 

 ُِ ْٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘ ِِ اْظحَأَْجْسَت اْىقَ ٍَ َْٞس  َُّ َخ ٰٓاَبَِث اْظحَأِْجْسُٓ ۖاِ ٰٝ ا  ََ  قَاىَْث اِْحٰدىُٖ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya 

orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. 

(QS. Al-Qashash : 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=28
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan beberapa  istilah  dalam  skripsi  

ini.  Adanya  pembatasan  terhadap  arti kalimat dalam 

skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran  yang 

jelas  dari  makna  yang  dimaksud.  Adapun  judul  skripsi  

ini  adalah, “Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia 

dalam Keberlangsungan Home Industri Pembuatan 

Tempe (Studi pada Home Industri Pembuatan Tempe 

Pulau Bacan Antasari Bandar Lampung)”. Untuk itu 

perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab, musibah, duduk perkaranya, dsb).
1
 

2. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan 

memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang 

menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), 

dan sikap (attitude). 
2
 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia menurut Husain Usman adalah 

orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang 

atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, 

                                                             
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59. 
 2 Emron Edison, dkk. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 142. 
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mengalokasikan sumber daya manusia, serta 

merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.
3
 

4. Keberlangsungan  

Keberlangsungan adalah Perihal Berlangsung Suatu 

Kejadian.
4
 

5. Home Industri 

Home Industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan 

dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri 

tertentu.
5
 Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun 

kampung halaman. Sedangkan industri, dapat diartikan 

sebagai kerajinan, usaha produk barang atau perusahaan. 

Singkatnya home industry (atau biasanya ditulis/dieja 

dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk 

barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai 

perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini 

dipusatkan di rumah.
6
 

6. Pembuatan Tempe 

Pembuatan Tempe adalah suatu proses makanan yang 

dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa 

bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang 

Rhizopus.7 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 3 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2005), 21 
 4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), 876. 

 5 Jasa Ungguh Muliawa, Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di 

Tengah Krisis, (Yogyakart: Banyu Media, 2008), 3. 
 6 Gita Rosalita armelia dan anita Damayantie “Peran PTPN VII Dalam 

Pemberdayaan Home Industry Keripik Pisang (studi Pada Home Industri Keripik 

Pisang Mitra Binaan Ptpn Vii Lampung)”, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, 336-343.  

 7 Ade Khadijatul Z. Harahap, “Pengaruh Home Industri Tempe terhadap 
Pendapatan Perekonomian Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan BatangToru 

Kabupaten Tapanuli Selatan”. Jurnal LPPM UGN, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, 6. 
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7. Pulau bacan  

Pulau bacan adalah salah satu jalan yang berada di 

daerah Antasari, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan 

Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
8
 

Berdasarkan pemaparan judul di atas bahwa arti dari 

pada analisis kompetensi sumber daya manusia dalam 

keberlangsungan home industri pembuatan tempe adalah 

menyelidiki dan mengetahui keadaan yang dimiliki setiap 

kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan benar dan memiliki keunggulan serta dapat 

merancang dan menghasilkan barang atau jasa yang 

berkualitas dalam melanjutkan usaha pembuatan tempe, 

terkait dari itu penulis bertujuan untuk meneliti pada usaha 

home industri pembuatan tempe yang berada di Pulau Bacan 

Antasari Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang 

Krisis global yang berkepanjangan membuat sendi-sendi 

perekonomian runtuh. Banyak perusahaan-perusahaan besar 

mengalami degradasi pendapatan, tidak sedikit perusahaan 

menengah yang “gulung tikar”. Aneh dan unik, justru 

perusahaan-perusahaan kecil (skala home industri) yang 

masih mampu bertahan dalam suasana krisis tersebut. Home 

industri sanggup bertahan dikarenakan home industri sangat 

fleksibel serta sangat kilat merespon perubahan, tidak hanya 

itu modal yang dipakai dalam menjalankan usaha home 

industri juga sangatlah minim. 

Home industri atau yang dikenal dengan sebutan industri 

rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam 

skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. 

Biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua 

rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran 

                                                             
 8 Para produsen dan karyawan, “Kondisi Wilayah”, Wawancara, Juni 

23,2020. 
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sekaligus secara bersamaan.
9
 Dan mengajak beberapa 

karyawan dalam melangsungkan usaha kecil nya. Dengan 

begitu secara tidak langsung pemilik usaha membuka 

lapangan pekerjaan dan membantu program pemerintah dalam 

mengurangi tingkat pengangguran. 

Dalam sebuah perusahaan tidak akan lepas dari 

keterkaitan sumber daya manusia. Dimana sumber daya 

manusia merupakan manusia yang ditingkatkan kualitas 

maupun kuantitasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu.
10

 Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi 

dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh 

kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia nya, 

dimana pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi atau perusahaan menjadikan kompetensi menjadi 

salah satu aspek penentu keberhasilan suatu perusahaan.
11

 

Hal ini menyatakan bahwa sumber daya manusia 

memiliki peran yang sangat besar bagi sebuah perusahaan, 

terutama dalam mencapai keberhasilan dan tujuan-tujuan 

perusahaan tersebut.
12

 Untuk mencapai tujuan dan 

keberhasilan dalam keberlangsungan usaha tentu diperlukan 

sumber daya manusia yang berkompeten.  

Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi dapat 

meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi perusahaan 

serta dapat berlangsungnya suatu perusahaan karena apabila 

orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan dan 

memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya, maka dia akan mampu baik dari segi 

                                                             
 9 Jasa Ungguh Muliawa, Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di 

Tengah Krisis, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), 3.  

 10 Soekidjo Notoatmojo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1992), 4. 

 11 Zulfa Khaeria Jufri, Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Wilayah Gowa, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Makassar), 1. 
 12 Mulyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), (Bogor: IN 

MEDIA, 2016), 1. 
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pengetahuan, keterampilan maupun mental serta karakter 

produktifnya.
13

 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut.
14

 Dengan demikian, kompetensi menunjukkan 

karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dicirikan 

oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai 

sesuatu yang terpenting, dan sebagai unggulan bidang 

tertentu.
15

 

Kompetensi yang dimiliki karyawan secara individual 

harus mampu mendukung pelaksanaan strategi perusahaan 

dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan 

manajemen, dengan kata lain kompetensi yang dimiliki 

individual dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim.
16

 

Kompetensi sumber daya manusia menjadi syarat utama 

dalam kinerja. Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat 

diselesaikan secara baik. Terutama dalam proses dan hasil 

pembuatan tempe yang berhubungan secara langsung dengan 

konsumen. Kompetensi sumber daya manusia ini menjadi 

aspek yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan suatu 

perusahaan.   

Dengan demikian, seseorang pelaksana yang unggul 

adalah mereka yang menunjukkan kompetensi pada skala 

lebih tinggi, dengan frekuensi lebih tinggi dan dengan hasil 

lebih baik daripada pelaksana biasa atau rata-rata.
17

  

                                                             
 13 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), 56 

 14 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 90  
15 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

272 

 16 Endah Setyowati, ”Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi: Solusi 

untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi,” Journal of Islamic Economic, Vol. 4:1 

(Februari 2002), 15 
 17 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

272  
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Dalam keberlangsungan usaha pembuatan tempe dapat 

memberikan peluang-peluang dalam mewujudkan impian.
18

 

Namun tidak semudah itu dalam mewujudkan impian, 

karena harus melalui proses yang lumayan panjang untuk 

menggapai semua itu. Sukses tidaknya dalam suatu aktivitas 

usaha pada dasarnya tidak bergantung dengan besar- 

kecilnya dimensi usaha, namun lebih dipengaruhi oleh 

bagaimana mengelolanya dan bagaimana tingkat kompetensi 

sumber daya manusianya. 

Melihat di daerah Pulau Bacan Antasari Bandar 

Lampung, banyak sekali produsen yang menjalankan usaha 

pembuatan tempe. Tidak sedikit Produsen yang baru 

memulai usaha pembuatan tempe dan tidak sedikit juga 

produsen yang mengalami kegagalan bahkan tak beroperasi 

lagi dalam kelangsungan usahanya.
19

 Masalah tersebut 

termasuk sebagian besar dari home industri yang sulit untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha tempe apalagi 

berkembang untuk menjadi usaha yang besar. 

Setelah melakukan survei diketahui dalam usaha home 

industri pembuatan tempe Pulau Bacan Antasari Bandar 

Lampung terdapat beberapa pedagang yang masih bertahan 

hingga sampai saat ini.  Usaha tersebut yakni milik Mas 

Zainal, Bapak Janu, Bapak Ujang, Bapak Usman, dan Mba 

Anjar. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan home industri tempe adalah kompetensi 

sumber daya manusia. Dimana berdasarkan hasil observasi 

dan pengamatan di home industri tempe Pulau Bacan 

Antasari Bandar Lampung masih terdapat kompetensi 

sumber daya manusia yang rendah dan bahkan tidak 

memiliki (skill) keterampilan sehingga dalam pelaksanaan 

sehari-hari menjadi kendala dan mempengaruhi efektifitas 

tugas dan pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan 

dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akibat dari rendahnya 

                                                             
 18 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (̧Jakarta: Rineka Cipta: 2009), 54  
 19 Kristiningsih, Adrianto Trimarjo, “Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Menengah”, (Surabaya: Fakultas 

Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), ISSN NO: 1978-6522, 2015, 142 
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kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, maka 

waktu akan menjadi lebih lama dan bahkan untuk 

penyelesaiannya masih membutuhkan tuntutan dan arahan 

dari atasan. 

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan pembuatan tempe tersebut tidak seimbang 

dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan, dalam hal ini 

dapat disimpulkan bahwa sulitnya mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkompeten. Maka dengan kondisi tersebut 

tentunya dibutuhkan kompetensi karyawan yang lebih 

optimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Keberlangsungan 

Home Industri Pembuatan Tempe (Studi pada Home Industri 

Pembuatan Tempe di Pulau Bacan Antasari Bandar 

Lampung). 

 

C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka penulis 

membuat identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi sumber daya manusia dalam 

keberlangsungan home industri pembuatan tempe masih 

tergolong rendah. 

2. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

pembuatan tempe tidak seimbang dengan jumlah 

pekerjaan yang harus dikerjakan. 

3. Kualitas sumber daya manusia yang sulit didapatkan. 

4. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan pembuatan tempe belum optimal. 
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D. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan 

penelitian pada pokok permasalahan serta untuk mencegah 

terlalu luas pembahasan yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan interprestasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan 

maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan yaitu untuk 

mengetahui analisis kompetensi sumber daya manusia dalam 

keberlangsungan home industri pembuatan tempe di Pulau 

Bacan Antasari Bandar Lampung.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia dalam 

keberlangsungan home industri pembuatan tempe di 

Pulau Bacan Antasari Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana implementasi kompetensi sumber daya 

manusia dalam perspektif ekonomi islam pada home 

industri pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari 

Bandar Lampung ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka 

penulis memiliki tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia 

dalam keberlangsungan home industri pembuatan tempe 

di Pulau Bacan Antasari Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui implementasi kompetensi sumber daya 

manusia dalam perspektif ekonomi islam pada home 

industri pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari 

Bandar Lampung. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Analisis kompetensi sumber daya 

manusia dalam keberlangsungan home industri 

pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari Bandar 

Lampung, serta dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam 

bidang ekonomi dan bisnis islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sumbangsih pemikiran, memotivasi dan menjadi masukan 

kepada organisasi atau perusahaan kecil dalam proses 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar tetap 

mempertahankan keberlangsungan home industri 

pembuatan tempe yang sudah berjalan selama ini dan 

tidak hanya berlangsung tetapi bisa menjadi usaha yang 

besar dan sukses. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi 

Pustaka) 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai 

hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. 

Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa 

masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. 

Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu 

dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana 

posisi penelitian yang akan dilakukan berada. 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau 

penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini 

peneliti memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait 

dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah : 

Penelitian Alfi Maesari dalam judul skripsi Analisis 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas 

Kinerja Karyawan Baitul Mal Wat Tamwil (BMW) Tumang 
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Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2014, dalam penelitian ini 

Alfi Maesari menyimpulkan bahwa dimensi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sebagai variabel kompetensi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas 

kinerja karyawan BMT Tumang Cepego Kabupaten Boyolali. 

Penelitian Engga Mardiana Safa'ah dalam judul skripsi 

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Terdahap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di BMT Arsyada 

Kantor Cabang Gaya Baru VIII), dalam penelitian Engga 

Mardiana Safa'ah menyimpulkan bahwasannya kompetensi 

memang mempengaruhi kinerja para karyawan. Semakin 

meningkatnya kenerja karyawan dan semakin lama ia bekerja 

pada perusahaan, pengetahuan karyawan juga harus semakin 

ditingkatkan dengan mengadakan pengembangan dan 

pelatihan karyawan. Semakin meningkatnya keterampilan 

maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga 

membentuk kinerja yang lebih bagus lagi bagi perusahaan. 

Semakin karyawan memiliki sikap kerja yang mendukung 

tujuan perusahaan, maka secara otomatis kinerja karyawan 

akan meningkat. 

Penelitian Rizky Sukma Wijaya dalam judul skripsi 

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Produktivitas Karyawan (Studi pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Teluk Betung), dalam penelitian Rizky Sukma 

Wijaya menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia menunjukkan berpengaruh positif dan signifikansi 

terhadap produktivitas kinerja karyawan Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Bandar 

Lampung. ini semua menunjukkan bahwa semakin baik 

kompetensi yang dimiliki karyawan maka produktivitas kerja 

akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah 

kompetensi yang dimiliki maka produktivitas kerja akan 

semakin menurun. 

Penelitian Olisah, Denny Hernawan, Irma Purnamasari 

dalam judul jurnal Analisis Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kota Bogor, dalam penelitian Olisah, Denny Hernawan, Irma 
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Purnamasari menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor jika 

dilihat dari hasil penghitungan keseluruhan dapat dikatakan 

sangat baik, terbukti dari hasil jawaban responden sebesar 

4,25 yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Skor tertinggi 

terdapat pada dimensi konsep diri/sikap. Sedangkan untuk 

skor terendah terdapat pada dimensi keterampilan. 

Penelitian Muhammad Fadhil, dalam judul jurnal 

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja Industri 

Makassar, dalam penelitian Muhammad Fadhil 

menyimpulkan bahwa secara simultan dan secara parsial 

variabel pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar. 

Dari ketiga variabel bebas yang signifikan, ternyata 

keterampilan yang mempunyai pengaruh dominan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai pada Balai Latihan Kerja 

Industri Makassar. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
20

 Metodelogi penelitian berasal dari kata metode 

yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan 

“logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodelogi 

artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan sedangkan 

penelitian adalah suatu kegiatan yang mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. 

Menurut David H. Penny penelitian adalah pemikiran yang 

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

                                                             
 20 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D 

,(Bandung: Alfabeta, 2011), 3 
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pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta. Jadi metodelogi penelitian adalah ilmu mengenai 

jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.
21

 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu jenis penelitian yang berusaha untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai 

permasalahan diluar perpustakaan. 
22

 Jenis penelitian 

lapangan ini bertujuan untuk meneliti dan 

mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi sumber 

daya manusia dalam keberlangsungan home industri 

pembuatan tempe dengan melihat kondisi secara 

langsung.  

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifat penelitian maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
23

 Apakah ada 

kesenjangan atau mungkin terdapat kesamaan antara 

teori dengan kenyataan di lapangan, kemudian 

dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan pada kompetensi sumber daya manusia 

                                                             
 21 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian Cet. K-X, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 1-3. 

 22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM,2002), 142. 
 23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 9. 
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yang berada di Pulau Bacan Antasari Bandar 

Lampung dengan melihat hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer (Primary Data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara).
24

 Atau data yang diperoleh 

langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primer 

yang diperoleh peneliti berasal dari pemilik usaha 

tempe, sumber daya manusia (karyawan) di Pulau 

Bacan Antasari Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu  data yang diperoleh oleh 

peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

biasanya diperoleh dari laporan-laporan atau data 

yang dilihat dari responden serta diperoleh dari 

literatur-literatur seperti dokumen, buku-buku 

referensi, artikel, internet, jurnal dan lain 

sebagainya.
25

 Data sekunder dalam penelitian ini 

memerlukan beberapa data dan dokumentasi yang 

dibutuhkan dalam penyajian data dan penelitian, yaitu 

dengan melihat beberapa gambaran umum bagaimana 

situasi atau keadaan yang berada di Pulau Bacan 

Antasari Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
 24 Nur Indrianto, Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: 
BPFE, 2009), 146. 

 25 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta : PR 
Bumi Aksara, cetakan ke-3, 2008), 19. 
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3. Popuasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristrik tertentu yang ditetapkan oleh penulis   

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
26

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pemilik usaha pembuatan tempe 

dimana terdapat 5 pemilik usaha pembuatan tempe 

dan memiliki jumlah karyawan secara keseluruhan 

sebanyak 14 orang dan berada dilokasi Pulau Bacan 

Antasari Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.
27

 

Apabila populasi penelitian dalam penelitian ini 

berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang 

diambil semuanya, tetapi apabila populasi penelitian 

berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil 

antara 1-10% atau 20-25% atau lebih.
28

 Jadi populasi 

dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100, maka 

sampel yang diambil adalah penelitian populasi 

berjumlah 14 sampel.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan beberapa metode antara lain sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan proses untuk memperoleh 

data dari tangan pertama dengan mengamati orang 

                                                             
 26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 80. 

 27 Ibid, 81. 
 28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 134-135. 
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dan tempat pada saat melakukan penelitian.
29

 Jadi 

observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung oleh 

peneliti. Dengan adanya metode ini maka akan 

mendapatkan data secara riil berdasarkan hasil 

pengamatan dilapangan yang telah dilakukan. Peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke home 

industri pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari 

Bandar Lampung guna melihat aktivitas yang menjadi 

fokus penelitian seperti proses kegiatan pembuatan 

tempe. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk 

komunikasi seperti percakapan Tanya jawab untuk 

memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan.
30

 

Dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

responden, kemudian responden menjawab secara 

bebas. Pada penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara kepada pemilik dan karyawan home 

industri pembuatan tempe di Pulau Bacan Antasari 

Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 

yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, data yang relevan sesuai 

penelitian.
31

 Dokumentasi adalah untuk 

mengumpulkan data baik primer maupun sekunder 

dari informasi yang digunakan peneliti dalam 

penelitian. Peneliti menggunakan metode tersebut 

untuk mendapatkan data mengenai, sejarah, letak 

                                                             
 29 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2011). 220. 

 30 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian Cet. K-X, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 1-3. 

 31 Riduwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. (Bandung: Alfabeta, 2005), 77. 
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geografis, struktur kerja pembuatan tempe, profil 

home industri pembuatan tempe di Pulau Bacan 

Antasari Bandar Lampung. 

 

5. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabasahan data adalah cara yang 

dilakukan seorang peneliti untuk mengukur derajat 

kepercayaan (credibility) dalam proses pengumpulan data 

penelitian. Teknik yang peneliti gunakan untuk mengukur 

derajat kepercayaan data adalah triangulasi. yaitu 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Triangulasi 

teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

dengan teknik yang berbeda, seperti melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara menanyakan melalui sumber yang 

berbeda.
32

 

Berdasarkan pengertian tersebut teknik triangulasi 

yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik yaitu 

peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber 

primer, dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. 

Peneliti membandingkan data yang didapat dari hasil 

wawancara antara pemilik usaha tempe dan karyawan. 

Selain itu penulis juga membandingkan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang 

diperoleh dari hasil observasi, sehingga dapat diketahui 

kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta yang ada 

dilapangan. 

  

                                                             
 32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 241. 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan 

cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jelas. Aktifitas analisis 

data yaitu data reduction, data display, dan conclusion.33 

Berdasarkan pernyataan diatas maka teknik dalam 

analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih data 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data yang diperlukan.
34

 

Data yang diperoleh merupakan data terkait 

kompetensi sumber daya manusia dalam 

keberlangsungan home industri pembuatan tempe, 

kemudian disederhanakan dan disajikan dengan 

memilih data yang relevan, kemudian menitik 

beratkan pada data yang paling relevan, selanjutnya 

mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data 

yang dapat menjawab permasalahan penelitian. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif tahap setelah reduksi 

data adalah penyajian data yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat (teks naratif), bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, 

maka akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini peneliti menyajikan data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif sehingga 

mudah dipahami. 

 

                                                             
 33 Ibid., 246. 

 34 Ibid., 247. 
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c. Penarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu 

menyimpulkan data yang diperoleh berdasarkan data 

yang telah direduksi dan dirangkum kemudian 

disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian 

dilakukan proses pengambilan kesimpulan 

berdasarkan data yang jelas dan valid sehingga 

memperoleh kesimpulan yang kredibel.
35

 

Berdasarkan uraian di atas, teknik analisis data 

merupakan usaha untuk memproses data yang telah 

didapat oleh peneliti dari alat pengumpulan berupa 

dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tahap 

pertama, adalah mereduksi data yaitu proses 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari 

data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Tahap kedua, penyajian data yaitu dengan 

bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Tahap 

ketiga, verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 246-249. 
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J. Kerangka Teoretik 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam kamus Bahasa 

Indonesia adalah potensi manusia yang dapat 

dikembangkan untuk proses produksi.
36

 Menurut Husain 

Usman yang dikutip oleh Sadili Samsudin memberi 

pengertian tentang sumber daya manusia adalah orang-

orang yang merancang dan menghasilkan barang atau 

jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, 

mengalokasikan sumber daya manusia, serta 

merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.
37

 

Menurut Yusuf Suit-Almasdi yang dikutip oleh I 

komang Ardana dkk memberi pengertian tentang sumber 

daya manusia adalah kekuatan daya fikir dan berkarya 

manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu 

digali. Dibina serta dikembangkan untuk dimanfaatkan 

sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia.
38

 

Menurut Abdurrahman Fathon yang dikutip oleh 

Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar memberi 

pengertian tentang sumber daya manusia adalah Sumber 

Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan 

terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai 

unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan 

dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya 

                                                             
 36 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 973. 
 37 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2005), 21. 

 38 I komang Ardana dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), 5 
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benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

kepentingan organisasi, maupun kepentingan individu.
39

 

Menurut Melayu P. Hasibuan “Sumber Daya 

Manusia atau human resource mengandung dua 

pengertian. Pertama, SDM adalah usaha kerja atau jasa 

yang dapat diberikan dalam proses produksi. Selanjutnya 

SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh 

seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan 

barang atau jasa.
40

 

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu 

dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. 

Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan 

lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi 

oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
41

 

Berikut ini terdapat beberapa pengertian sumber daya 

manusia, diantaranya sebagai berikut:
42

 

a. Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang 

bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga 

personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). 

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi 

sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 

eksitensinya. 

c. Sumber daya manusia adalah potensi yang 

merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non 

material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) 

secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan 

ekstitensi organisasi. 

                                                             
 39 Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar, Pengantar Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 5. 
 40 Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2002), 244.  

 41 Hasibuhan Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), 244. 
 42 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 25.  
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Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan 

motor penggerak dari sebuah perusahaan, tanpa adanya 

sumber daya manusia sebuah perusahaan tidak akan maju 

dan berkembang sesuai dengan yang direncanakan 

perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia 

mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan 

organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan 

prasarana serta sumber daya yang berlebih, akan tetapi 

tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, maka 

kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan 

segala kebutuhannnya. Sumber daya manusia yang 

berkompeten di segala bidang sangatlah diperlukan. 

Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

organisasi.
43

 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai 

kecakapan, keterampilan, kemampuan,. Kata dasarnya 

sendiri, yaitu kompeten, tentu saja berarti cakap, mampu, 

atau terampil. Pada konteks manajemen SDM, istilah 

kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik 

seseorang yang membuatnya berhasil dalam 

pekerjaannya.
44

 

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki 

keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang 

                                                             
 43 Tri Wikaningrum, “Praktek dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya 

Manusia Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Siasat Bisnis,Vol.15 No. 1 (Januari, 

2011), 100. 
 44 Veithzal dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk Perusahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 298-299. 
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menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), 

dan sikap (attitude).
45

 

Menurut Bambang Supriyo Utomo sebagaimana yang 

dikutip Rachman menyatakan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sikap, nilai, 

perilaku, dan karakteristik seseorang yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat 

kesuksesan secara optimal.
46

 

McClelland mendefinisikan kompetensi sebagai 

karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang 

berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksi 

kinerja yang sangat baik. McClelland juga mengatakan 

kompetensi bisa dianalogikan seperti “gunung es” dimana 

keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya 

yang berada di atas air. Bagian yang ada di bawah 

permukaan air tidak terlihat dengan mata telanjang, 

namun menjadi fondasi dan memiliki pengaruh terhadap 

bentuk dari bagian yang berada diatas air. Peran social 

dan citra diri berada pada bagian “sadar” seseorang, 

sedangkan sifat dan motif seseorang berada pada alam 

“bawah sadar”-nya.
47

 

Menurut Spencer sebagaimana yang dikutip Wibowo 

menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar 

karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku 

atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk 

periode waktu cukup lama.
48

 

Kemudian menurut Wibowo mengatakan kompetensi 

adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan 

                                                             
 45 Emron Edison , dkk. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 
Alfabeta, 2016), 142. 

 46 Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, Etika Kepustakawanan, (Jakarta: 

CV. Sagung Seto, 2006), 174. 
 47 Veithzal dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia 
untuk Perusahaan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 299-300. 

 48 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 272 
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demikian, kompetensi menunukkan keterampilan atau 

pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 

suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, 

sebagai unggulan bidang tersebut.
49

 

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi merupakan kemampuan untuk 

menjalankan tugas atau pekerjaan yang dilandasi dengan 

pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap yang 

menjadi karakteristik individu. 

Menurut Mangkunegara kompetensi sumber daya 

manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik 

kepribadian yang mempengaruhi secara langsung 

terhadap kinerjanya.
50

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

individu yang berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat 

menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat 

kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk 

mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan 

pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan 

meningkatkan manfaat yang disepakati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 49 Ibid., 271. 
 50 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), 40. 
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2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Terdapat lima tipe kompetensi sumber daya manusia 

yaitu sebagai berikut :
51

 

a. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan 

atau diinginkan orang untuk menyebabkan tindakan. 

Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih 

perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 

b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang 

konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan 

reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik 

kompetensi seorang pilot tempur. 

c. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri 

seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang 

bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap 

situasi adalah bagian dari konsep diri orang. 

d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang 

dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah 

kompetensi yang kompleks. Skor pada tes 

pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja 

karena gagal mengukur pengetahuan dan 

keterampilan dengan cara yang sebenarnya 

dipergunakan dalam pekerjaan. 

e. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas 

fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau 

keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan 

konseptual. 

Dari Kompetensi-kompetensi diatas bahwa 

pengetahuan dan keterampilan bersifat dapat dilihat, 

dimana pengetahuan dan keterampilan turut menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan 

kepada seseorang, seseorang yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup akan 

meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun jika seseorang 

                                                             
 51 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

273. 
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belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat dan 

memperlambat tujuan perusahaan. Maka dari itu, 

seseorang yang berpengetahuan kurang dan seseorang 

yang tidak terampil harus diperbaiki dan dikembangkan 

melalui pelatihan SDM, agar tidak merugikan usaha-

usaha pencapaian tujuan perusahaan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Sedangkan motif, sifat, dan 

konsep diri bersifat tidak tampak. Apabila dimana 

seseorang mempunyai motif, sifat, dan konsep diri yang 

mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara 

otomatis segala tugas yang dibebankan kepada seseorang 

akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

3. Kategori Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Terdapat lima kategori kompetensi, yang terdiri 

dari:
52

 

a. Task achievement merupakan kategori kompetensi 

yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi 

yang berkaitan dengan Task achievement ditunjukkan 

oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, 

mempengaruhi inisiatif, efisisensi produksi, 

fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan 

berkelanjutan, dan keahlian teknis. 

b. Relationship merupakan kategori kompetensi yang 

berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik 

dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. 

Kompetensi yang berhubungan dengan relationship 

meliputi kerja sama, orientasi pada pelayanan, 

kepedulian antarpribadi, kecerdasan organisasional, 

membangun hubungan, penyelesaian konflik, 

perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas 

budaya. 

                                                             
 52 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

276-277.  
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c. Personal attribute merupakan kompetensi intrinsik 

individu dan menghubungkan bagaimana orang 

berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal 

attribute merupakan kompetensi yang meliputi: 

integritas dan kejujuran, pengembangan diri, 

ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, 

berpikir analitis, dan berpikir konseptual. 

d. Managerial merupakan kompetensi yang secara 

spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan 

dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial 

berupa: memotivasi, memberdayakan, dan 

mengembangkan orang lain. 

e. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan 

dengan memimpin organisasi dan orang untuk 

mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. 

Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi 

kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi 

kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun 

komitmen organisasional, membangun fokus dan 

maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai. 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak 

dapat dipengaruhi. Michael Zwell sebagaimana dikutip 

oleh wibowo mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi 

seseorang, yaitu sebagai berikut:
53

 

a. Keyakinan dan Nilai-nilai 

Keyakinan orang tentang dirinya maupun 

terhadap orang lain akan sangat memengaruhi 

perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak 

kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha 

berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam 

                                                             
 53 Ibid, 283-286. 
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melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus 

berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap 

orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir 

ke depan. 

b. Keterampilan 

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan 

kompetensi. Berbicara didepan umum merupakan 

keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan 

diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat 

diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.  

Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di 

depan umum dan menulis, individu akan meningkat 

kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian 

terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan 

yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi 

dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan 

kompetensi individual. 

c. Pengalaman 

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan 

pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di 

hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan 

sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan 

dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdasan organisasional untuk 

memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam 

lingkungan. 

d. Karakteristik Kepribadian 

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang 

di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, 

kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat 

berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat 

berubah sepanjang waktu. Orang merespons dan 

berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan 

sekitarnya. 

Kepribadian dapat memengaruhi keahlian 

manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, 

termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan 
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kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam 

tim, memberikan pengaruh dan membangun 

hubungan. 

e. Motivasi  

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi 

yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, 

apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan 

pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat 

mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi 

seseorang bawahan. 

Apabila manajer dapat mendorong motivasi 

pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan 

dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering 

menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah 

kompetensi yang memengaruhi kinerja. 

f. Isu Emosional 

Hambatan emosional dapat membatasi 

penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, 

menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak 

menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi 

motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan 

dapat memengaruhi kemampuan komunikasi dan 

menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang 

mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang 

lain apabila mereka tidak merasa didengar. 

g. Kemampuan Intelektual 

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif 

seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. 

Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi 

yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor 

seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan 

dalam kompetensi ini. 

h. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi 

sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut: 

1) Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan 

mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang 
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dimasukkan dalam organisasi dan tingkat 

keahliannya tentang kompetensi. 

2) Sistem penghargaan mengomunikasikan pada 

pekerja bagaimana organisasi menghargai 

kompetensi. 

3) Praktik pengambilan keputusan memengaruhi 

kompetensi dalam memberdayakan orang lain, 

inisiatif, dan memotivasi orang lain. 

4) Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi 

dan nilai-nilai berhubungan dengan kompetensi. 

5) Kebiasaan dan prosedur memberi informasi 

kepada karyawan tentang berapa banyak 

kompetensi yang diharapkan. 

6) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan 

mengkomunikasikan pada pekerja tentang 

pentingnya kompetensi tentang pembangunan 

berkelanjutan. 

7) Proses organisasional yang mengembangkan 

pemimpin serta langsung mempengaruhi 

kompetensi kepemimpinan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi 

sumber daya manusia adalah kreativitas. West dalam 

jurnal Manajemen Usahawan Indonesia bahwa 

“kreativitas sifatnya alami, dapat berkembang dan 

sepanjang hayat. Esensi kreativitas terletak pada 

kemampuan menampilkan gagasan baru, mengerjakan 

berbagai hal dengan cara yang berbeda dan memikirkan 

pendekatan alternatif.”
54

 

Dharma dan Akib dalam jurnal Manajemen Usahawan 

Indonesia  menjelaskan bahwa “kreativitas yang muncul 

dapat membantu mencapai hasil yang luar biasa ditempat 

kerja dalam tim dan untuk diri sendiri. Kreativitas 

                                                             
 54 Surya Darma dan Haedar Akib. 2004. Manajemen Usahawan Indonesia: 
Kreativitas Sebagai Esensi dan Orientasi Pengembangan SDM. Usahawan No.06  thn 
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menjadikan orang lebih kompetitif, produktif, dan 

efektif.”
55

 

C. Sumber Daya Insani 

1. Sumber Daya Insani Berkualitas Dalam Islam 

Sumber daya manusia (insani) merupakan 

terjemahan dari human resource, tenaga atau kekuatan 

manusia (energy atau power). Sumber daya yang juga 

disebut tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang 

dimiliki oleh manusia, dipunyai juga oleh makhluk 

organism lainnya. Misalnya pada hewan, tumbuh-

tumbuhan bahkan dipunyai juga oleh unsur dalam.
56

 

Sumber daya insani adalah seni dan ilmu 

memperoleh dan memajukan serta memanfaatkan tenaga 

kerja sehingga tujuan organisasi dapat terealisasi secara 

daya guna sekaligus adanya kegairahan bekerja dari 

pekerja.
 57 

Sumber daya insani adalah manusia sebagai sumber 

penggerak suatu proses produksi yang harus mempunyai 

karakteristik sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul 

yaitu: Shiddiq (jujur), Amanah (terpercaya), Tabligh 

(transparan), dan Fathanah (cerdas).
58

  

Sumber daya insani (SDI) adalah orang-orang yang 

ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan 

pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam 

mencapai tujuan organisasi.
59

  

Sumber Daya Insani sebenarnya sudah dijelaskan di 

dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 30 berikut ini: 

 

                                                             
 55 Ibid., 29. 
 56 Abdurrahmat Fathoni,  Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 11. 
 57 M. Manullang, Manajemen Personalia (Jakata: Ghalia Indonesia, 1994), 

5. 

 58 Din Hafiduddin, Manajemen Syari’ah dalam Praktik , (Jakarta: Gema 

Insani, 2006), 5. 
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 ِْ ٍَ ا اَتَْجَعُو فِْيَٖا  ْْٓ٘ ى َِنِة اِِّّْي َجاِعٌو فِٚ اْْلَْزِض َخيِْيفَةً ۗ قَاىُ
ي ٰۤ ََ اِْذ قَاَه َزبَُّل ىِْي َٗ

ُِ َُّعبِّ  َّْح َٗ َءَۚ  اٰۤ ٍَ يَْعفُِل اىدِّ َٗ ٍَايُّْفِعُد فِْيَٖا   ٌُ ُّقَدُِّض ىََل ۗ قَاَه اِِّّْيْٓ اَْعيَ َٗ ِدَك  َْ ُح بَِح

             َُ ْ٘ َُ          َْل تَْعيَ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 

Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S Al-

Baqarah Ayat 30).60 

 

Dari ayat di atas Allah menjelaskan bahwa manusia 

sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian dikuatkan 

dalam firman Allah SWT di QS. Shad Ayat 26 berikut 

ini: 

 ٙ  ٘ َْل تَتَّبِِع اۡىَٖ َٗ َِ اىَّْاِض بِاۡىَحقِّ  ٌۡ بَۡي َل َخِيۡيفَةً فِٚ اْۡلَۡزِض فَاۡحُن  ْ ُد اَِّّا َجَعۡي ٗٗ َدا ي 

 ِ
ِۡ َظبِۡيِو للّا  ََا  ؕ فَيُِضيََّل َع  بِ

ِدۡيٌد  ََ  ٌٌ ٌۡ َعَرا ِ ىَُٖ
ِۡ َظبِۡيِو للّا  َُ َع ۡ٘ َِ يَِضيُّ َُّ اىَِّرۡي  اِ

ًَ اۡىِحعَ  ۡ٘ ا يَ ۡ٘ ٌِ َُّع                                                                  ا

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami 

menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, 

maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 

karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah 

akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan” (Q.S Shad Ayat 26).61 

 

 Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada 

dasarnya merupakan petunjuk (hidayah) Allah yang 

                                                             
 60 Al-Qur‟an dan Terjemahan Departemen Agama RI, Lajnah Pentasih 
Surah AlBaqarah Ayat: 30, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 6  
 61 Ibid., 454. 
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diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan 

sikap hidup yang serasi dengan hakekat penciptaannya.
62

  

 Hasan Langgulung melihat potensi yang ada pada 

manusia sangat penting sebagai karunia yang diberikan 

Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di 

muka bumi. Suatu kedudukan yang istimewa di dalam 

alam semesta ini. Manusia tidak akan mampu 

menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah, tidak 

akan mampu mengemban tanggung jawabnya jikalau ia 

tidak dilengkapi dengan potensi-potensi tersebut dan 

mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan dan nilai 

lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya.
63

 Artinya, 

jika kualitas SDM manusianya berkualitas maka ia dapat 

mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang 

khalifah dengan baik. Konsep khalīfah memberi 

pengertian bahwa manusia diwajibkan membawa 

kemaslahatan bagi seluruh alam.
64

 

 

 Sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur‟an Surat Al-

Baqarah ayat 30: 

 

ى َِنِة ِاِّّْي َجاِعٌو فِٚ اْْلَ 
ي ٰۤ ََ اِْذ قَاَه َزبَُّل ىِْي َٗ ِْ ٍَ ا اَتَْجَعُو فِْيَٖا  ْْٓ٘ ْزِض َخيِْيفَةً ۗ قَاىُ

ُّقَدُِّض ىََل ۗ  َٗ ِدَك  َْ ُِ َُّعبُِّح بَِح َّْح َٗ َءَۚ  اٰۤ ٍَ يَْعفُِل اىدِّ َٗ ا َْل يُّْفِعُد فِْيَٖا  ٍَ  ٌُ قَاَه اِِّّْيْٓ اَْعيَ  

        َُ ْ٘ َُ             تَْعيَ

Artinya: “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 

para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

                                                             
 62 Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1996), 108. 

 63 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi 

dan Pendidikan, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1995), 57. 
 64 Ibnu Elmi, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Persfektif 

Politik Hukum, (Malang: Setara Press, 2008), 88-89. 



 
 

 
 

35 

menyucikan Engkau? Tuhan berfirman, Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”65
 

 

 Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Faathir 

ayat 39: 

َْل يَِصۡيُد  َٗ  ؕ ٗٓ ِٔ ُمۡفُس ِۡ َمفََس فََعيَۡي ََ ى َِف ِفٚ اْۡلَۡزِض ؕ فَ
ْٓ ٌۡ َخي  ٙۡ َجَعيَـُن َ٘ اىَِّر ُٕ

ٌۡ اِْلَّ َخَعاًزا َِ ُمۡفُسُٕ فِِسۡي َْل يَِصۡيُد اۡىـن  َٗ ۡقتًا َۚ  ٍَ ٌۡ اِْلَّ  ِٖ َد َزبِّ ْۡ ٌۡ ِع َِ ُمۡفُسُٕ فِِسۡي  اۡىـن 

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu khalifah-

khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka 

(akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri.66
 

 Menurut Hadang Hawari kriteria insani berkualitas 

adalah: 

a. Memiliki kecerdasan intelektual atau Intellegent 

Quotient (IQ) 

 Manusia diturunkan di muka bumi oleh 

Allah sebagai khalifah, agar mampu memelihara dan 

mengolah segala sumber daya yang ada di bumi 

untuk kemaslahatan manusia. Untuk dapat menjadi 

seorang khalifah manusia harus menguasai ilmu 

pengetahuan atau dengan kata lain harus memiliki 

tingkat IQ yang bagus. SDI yang berkualitas harus 

memiliki IQ yang tinggi. Seorang SDI yang memiliki 

IQ tinggi, ia akan mencari para pekerjanya yang 

memiliki IQ yang tinggi pula namun sesuai dengan 

bidangnya masing-masing.
67

 

b. Memiliki keceradasan emosional atau Emotiobal 

Quotient (EQ) 

 SDI yang memiliki EQ yang tinggi adalah 

SDI yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, 

tidak emosional, tidak reaktif serta positif thinking. 

SDI dengan EQ yang tinggi, ia tidak tergesagesa 
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 66  Ibid., 439. 
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dalam mengambil keputusan, lebih menggunakan 

rasio dari pada emosi, tidak reaktif bila mendapat 

kritik, tidak merasa dirinya pandai dan paling benar 

serta tawadhu„ atau low profile. SDI yang EQ tinggi 

mempunyai sikap terbuka, transfaran, akomodatif, 

konsisten (istiqomah), satu kata dengan perbuatan, 

menepati janji, jujur, adil, dan berwibawa. SDI yang 

seperti ini dalam mengahadapi berbagai masalah atau 

persoalan kerja dengan menggunakan IQ dan EQ 

secara proporsional.
68

 

c. Memiliki kecerdasan kreativitas atau Creativity 

Quotient (CQ) 

 SDI dengan tingkat CQ yang tinggi adalah 

SDI yang mampu menghasilkan ide-ide baru dalam 

upaya daya saing. Ia bersikap dinamis, fleksibel, 

komunikatif dan aspiratif, serta tidak dapat diam, 

selalu menginginkan perubahan-perubahan ke arah 

yang lebih baik.
69

 

d. Memiliki kecerdasan spritiual atau Spritual Quotient 

(SQ) 

 SDI dengan tingkat SQ yang tinggi adalah 

SDI yang tidak sekedar beragama, tetapi juga 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. SDI tipe 

seperti ini adalah SDI yang selalu memegang 

amanah, konsisten (istiqomah) dan tugas yang 

diembannya merupakan ibadah terhadap Allah. Oleh 

karena itu semua sikap, ucapan, dan tindakannya 

selalu mengacu pada nilai-nilai moral dan etika 

agama, selalu memohon taufik dan hidayah Allah 

SWT dalam melaksanakan amanah yang 

dipercayakan kepadanya.
70

 

 

 Menurut Syafi‟I Antonio manusia yang optimal 

memerlukan dua jenis kualitas yaitu: 

                                                             
 68 Ibid., 23. 
 69 Ibid., 31. 

 70 Ibid., 46. 



 
 

 
 

37 

a. Profesional Quality 

 Professional Quality ini mengacu pada 

kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Sebagai 

contoh seorang operator tidak akan dapat bekerja 

secara efisien seandainya tidak menguasai teknis 

mesin secara professional. 

b. Moral Quality 

 Moral Quality ini mengacu pada kemampuan 

SDI dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan 

tugas kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah digariskan Allah SWT. 

 

 Aspek professional quality dan moral quality tidak 

akan berkesinambungan dan berimbang bila aspek iman 

dan ilmu, nihil. Sebab tingkat kemartabatan tidak akan 

diperoleh apabila tidak beriman dan berilmu. Berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi, aspek iman dan ilmu sebagai 

katalisator dari profesional quality dan moral quality 

berujung pada fungsi manusia sebagai khalīfah fil ardi.
71

 

 Dari Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa sifat 

utama yang dimiliki oleh Nabi adalah Shiddiq (Benar 

atau Jujur), Amanah (Tanggung Jawab), Fathanah 

(Cerdas) dan Tablig (Cakap).
72

 

a. Shiddiq (Jujur) 

 Karakter jujur yang mencerminkan sumber 

daya insani syariah bukan hanya sebatas berkata 

sesuai kebenaran, melainkan juga bertindak sesuai 

kenyataan. Kesatuan antara ucapan dan tindakan 

pada arah kebenaran merupakan salah satu ciri-ciri 

seorang sumber daya manusia syariah yang ideal. 

Setiap manusia wajib mengikuti instruksi ini terkait 

menjadi seorang insani syariah. 
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b. Amanah (Tanggung Jawab) 

 Bertanggung jawab merupakan sebuah 

apresiasi lebih lanjut dari karakter sumber daya 

insani yang berintegritas. Tindakan-tindakan yang 

bergerak sesuai dengan komitmen, kualifikasi usaha 

yang mengupayakan segala cara untuk menepati 

perkataan, dan keberanian untuk teguh pendirian 

menghadapi resiko demi sebuah pencapaian, itulah 

karakter seorang insan yang bertanggung jawab. 

Manusia yang mempunyai karakter syariah adalah 

seorang insan yang berani bertanggung jawab penuh. 

c. Fathanah (Cerdas) 

 Cerdas adalah sebuah keadaan yang 

menunjukkan dimana seseorang memiliki 

perkembangan akal budi yang sempurna tidak cacat 

mental). Persoalan kecerdasan atau kejeniusan selalu 

identik dengan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa kecerdasan memiliki warna yang 

beragam bentuknya. Seorang sumber daya insani 

syariah dituntut harus menjadi manusia yang cerdas. 

Karakter cerdas yang dimaksud adalah kecerdasan 

sesuai dengan bidang kemampuan yang digeluti. 

 

d. Tablig (Cakap) 

 Sumber daya insani yang cakap adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan pada tingkat 

kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan baik. 

Sumber daya manusia yang berkompetensi adalah 

insan yang memiliki banyak pengetahuan, kemudian 

insan tersebut mampu mengaplikasikan semua 

pengetahuan tersebut dengan handal.
73
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2. Pengelolaan dan Seleksi Sumber Daya Manusia 

Menurut Islam 

 Dalam Islam pengelolaan sumber daya manusia 

mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW didasarkan pada konsep Islam 

mengenai manusia itu sendiri. Konsep Pertama: Manusia 

diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena 

itu segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk 

ibadah, ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah yang 

bersifat ritual. Setiap kegiatan manusia bisa bernilai 

ibadah jika diniatkan untuk mencari ke-ridlo-an Tuhan. 

Bermasyarakat yang baik adalah ibadah, bekerja dengan 

giat merupakan ibadah, bahkan tidur pun bisa bernilai 

ibadah. Konsep kedua: Manusia adalah khalifatullah fil 

ardhli-wakil Allah di bumi, yang bertugas memakmurkan 

bumi. Konsekuensi dari kedua konsep ini adalah segala 

kegiatan manusia akan dinilai dan dipertanggung 

jawabkan kelak di akhirat. Dengan konsep tersebut Islam  

memandang bahwa masalah memang manusia bukan 

masalah yang sepele. Islam mengusahakan sumber daya 

manusia untuk ikut memakmurkan bumi dalam lingkup 

pengabdian kepada Tuhan dengan memanfaatkan 

seoptimal mungkin potensi yang telah dianugerahkan 

oleh Tuhan.
74

 

 Dalam hal recruitment & selection, beliau sangat 

mementingkan profesionalisme. Beliau bersabda, 

اَعةَ                                                                ّْتَِظِس اىعَّ ِٔ فَا ْٕيِ ُس إىٚ َغْيِس أَ ٍْ ِظَد األَ ُٗ       َذا 

“Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah saat (kehancuran)-nya.” (HR. 

Bukhari dan Ahmad).  

 

 Rasulullah juga bersabda,“Siapa yang mengangkat 

seseorang sebagai pegawai dari suatu kaum, padahal 
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pada kaum itu terdapat seseorang yang diridhai Allah 

(cakap, soleh dan beriman) maka ia telah berkhianat 

kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. (HR. 

Al-Hakim).  

 Rasulullah sangat memperhatikan masalah 

remunerasi. Dalam hadis riwayat Abdur-Razzaq dari Abu 

Hurairah dan Abu Sa‟id al-Khudri, Nabi s.a.w.bersabda: 

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya.” Sedangkan dalam Hadis Riwayat Ibn Majah 

dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: “Berikanlah upah 

pekerja sebelum keringatnya kering.”
75

 

 

3. Kompetensi Sumber Daya Insani Dalam Islam 

 Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut.
76

 Dengan demikian, kompetensi menunjukkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dicirikan oleh 

profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai 

sesuatu yang terpenting, atau unggulan bidang tersebut. 

Suatu pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan 

kesadaran dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan 

firman Allah SWT pada Q.S Al-Isra‟: 36.   

اْىبَصَ  َٗ َع  َْ َُّ اىعَّ ٌٌ ۗاِ ٖٔ ِعْي ا ىَْيَط ىََل بِ ٍَ َْل تَْقُف  ًْل                                                                  َٗ ْ٘ ْعـ ُ ٍَ  ُْْٔ َُ َع ى َِل َما
اْىفَُؤاَد ُموُّ اُٗى ٰۤ َٗ                            َس 

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya.(Q.S Al-Isra : 36).   
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Secara khusus terdapat empat kompetensi sumber 

daya insani dalam Islam yang berlandaskan pada sifat 

Nabi Muhammad SAW:    

a. Shiddiq 

 Shidiq (jujur) dapat diartikan adanya 

kesesuaian atau keselarasan antara apa yang 

disampaikan atau diucapkan dengan apa yang 

dilakukan atau kenyataan yang ada. Kejujuran juga 

memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta 

yang ada.
77

 Salah satu sifat dan sikap yang termasuk 

fadlilah ialah ash-Shidiq yang berarti benar dan jujur. 

Yang dimaksud disini ialah berlaku benar dan jujur 

baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. 

 Sikap benar ini adalah salah satu fadlilah 

yang menentukan status dan kemajuan perseorangan 

dan masyarakat. Menegakan prinsip kebenaran 

adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam 

hubungan antara manusia dengan manusia dan antara 

satu golongan dengan golongan lainnya.
78

 

b. Amanah 

 Al-Amanah menurut arti bahasa ialah 

kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (tsiqah) atau 

kejujuran. Yang dimaksud dengan amanah disini 

ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus 

hati dan jujur dalam melaksanaan sesuatu yang 

dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia 

maupun tugas kewajiban.
79

 

 Amanah (dapat dipercaya),amanah perdefinisi 

adalah titipan berharga yang dipercayakan allah 

kepada kita atau aset penting yang dipasrahkan 

kepada kita. Konsekuensi sebagai penerima amanah 

                                                             
 77 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syaria’ah, (Yogyakarta; Andi),  84. 

 78 H. Hamzah Ya‟qub, Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah (Suatu 

Pengantar), (Bandung: Diponegoro, 1985), h. 102 
 79 Ibid., 98. 



 
 

 
 

42 

tersebut, kita terikat secara moral untuk melaksanaan 

amanah itu dengan baik dan benar.
80

 

c. Tabligh 

 Sifat tablighartinya kominikatif, argumentatif, 

bli-hikmah, dalam penyampaian dan bener (berbobot) 

dalam setiap ucapannyberarti menyampaikan. Sifat 

ini harus menjadi strategi hidup seseorang muslim 

(seseorang muslim harus komunikatif dan terbuka). 

Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini hendaknya 

dijadikan tauladan, bahwa segala sesuatu yang datang 

dari Allah dan Rasul Nya pasti benar.   

d. Fathonah 

 Fathonah bearti cerdas, cerdik dan bijaksana, 

Sifat fatanah dapat dipandang sebagai strategi hidup 

setiap muslim. Karena, untuk mencapai sang 

pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan 

segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi 

paling berharga dan termahal yang diberikan pada 

manusia adalah akal (intelektualitas). Dalam bisnis, 

implikasi ekonomi sifat fathanah adalah bahwa 

segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan 

harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan 

semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. 

Memiliki sifat jujur dan benar, kredibel dan 

bertanggung jawab saja tidak cukup dalam 

berekonomi dan bisnis. Para pelaku bisnis syariah 

juga harus cerdas dan cerdik agar usahanya bisa lebih 

efektif dan efisien. Juga tidak mudah menjadi korban 

penipuan mitra bisnis ataupun competitor. 

 Sifat fatanah ini juga akan menumbuhkan 

kreatifitas dan kemampuan untuk melakukan 

berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif 

dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seseorang 

selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu 
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pengetahuan, peraturan dan informasi, baik yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

perusahaan secara umum.  

 

Dari empat sifat di atas terdapat beberapa indikator 

dari masisng-masing sifat yang menjadi acuan seorang 

agen dalam melaksanakan tugasnya yaitu:
81

 

Tabel 2.1 

Indikator Karakter Sidiq, Amanah, Tabligh, Dan 

Fatanah 

Shiddiq Amanah Tabligh Fathanah 

Kejujuran Tanggung 

jawab 

Komunikasi Kecerdasan 

Hormat Percaya Informasi Professional 

Terbuka Prinsip  Melayani  Toleransi 

 

4. Implementasi Kompetensi Sumber Daya Insani Dalam 

Bisnis 

a.  Shiddiq 

Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW 

artinya jujur. Jika seorang pemimpin, ia senantiasa 

berprilaku jujur dalam sepanjang kepemimpinannya.
82

 

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam 

kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens 

menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
83

 

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, 

keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. 

Dalam dunia bisnis, kejujuran ditampilkan dalam 

bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan 
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waktu, janji, pelayanan, sikap. Tidak ada kontradiksi 

dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan 

perbuatan.
84 Oleh karena itulah, Allah memerintahkan 

orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki 

sifat  shiddiq dan juga dianjurkan urituk menciptakan 

lingkungan yang shiddiq. sebagaimana Allah 

berfirman dalam Q.S. At-Taubah Ayat 119: 

 

 َِ ِدقِْي َع اىّص  ٍَ ا  ْ٘ ُّ ْ٘ ُم َٗ  َ
ُْ٘ا اتَّقُ٘ا للّا  ٍَ

َِ ا  ْٓاَيَُّٖا اىَِّرْي                          ي 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu 

dengan orang-orang yang benar” (Q.S. At-Taubah 

Ayat 119). 

Sebagai pemimpin perusahaan, ia selalu jujur, 

baik kepada konsumen, pesaing, maupun kepada 

karyawannya sendiri. Sehingga bisnis ini benar-benar 

dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan 

kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar 

kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak 

dapat maju selangkah pun  karena ia belum berani 

menjadi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seia-

sekata dan itu berarti bahwa ia belum sanggup 

mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus 

tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, 

melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh 

orang lain. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya 

kehilangan nilainya.
85

 

Kejujuran dalam dunia bisnis, bisa juga 

ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan 

(mujahadah dan itqan). Tampilannya dapat berupa 

ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, 

mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-

tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa 
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secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu 

dan berbohong.
86

 

 

b. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna 

keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan 

ketentuan. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan 

kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Seorang 

pembisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena 

Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang 

beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang 

diberikan kepadanya. Allah Swt. Berfirman dalam 

Q.S. Al-Mu‟minun Ayat 8 yang berbunyi: 

 

 َوالَِّذْيَن ُهْم ِِلَٰمٰنِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعْوَن                  

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang 

memelihara amanat-amanat dan janjinya” (Q.S. Al-

Mu’minun Ayat 8). 

Sifat amanah akan membentuk kredibilitas tinggi 

dan penuh tanggung jawab pada setiap individu 

muslim. Kelompok-kelompok individu yang memiliki 

sifat itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, 

mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi, 

sebaliknya tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, 

kehidupan bisnis dan ekonomi akan hancur. Dalam 

praktik perdagangan dikenal dengan istilah 

”perdagangan atas dasar amanah”, dalam akad tijarah 

dilaksanakan atas prinsip mudharabah, murabahan, 

syirkah, dan wakalah oleh semua pihak, 

penyelewengan amanah oleh salah satu pihak 

(khianat) mengakibatkan pembatalan akad perjanjian, 
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baik jenis bisnisnya maupun pengelolaan dan 

penggunaan hasilnya akan menimbulkan masalah.
87

 

Sebagai seorang mukmin, hendaklah berlaku 

amanat, menempatkan dan memanfaatkan segala 

anugerah Allah secara hak, menjaga diri dari maksiat 

lahir dan maksiat batin,mengerjakan perintah-perintah 

Allah secara komplit dan permanent, menjaga, 

memelihara dan menunaikan kepercayaan orang lain 

yang dipercayakan kepadanya, serta menjauhkan diri 

dari sifat khianat.
88

 

c. Fathanah 

Fathanah dapat diartikan sebagai cakap atau 

cerdas memiliki kemampuan intelektual, kreatif, 

percaya diri dan bijaksana. Oleh karenanya seorang 

businessman yang fathanah adalah seseorang yang 

memahami, mengerti dan menghayati secara 

mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kewajiban dan tugasnya secara cerdas.
89

 

Salah satu ciri orang yang paling bertakwa 

adalahorang yang paling mampu mengoptimalkan 

potensi pikirnya. AI-Quran menyebut orang yang 

senantiasa mengoptimalkan potensi pikirnya dengan 

sebutan ululal-albab, yaitu orang yang iman dan 

ilmunya berinteraksi secara seimbang (dynamic 

equilibrium). Allah SWT bahkan memberikan 

peringatan keras kepada orang-orang yang tidak 

menggunakan akalnya. Allah berfirman dalam Q.S. 

Yunus Ayat 100 yang berbunyi: 
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ُْ تُؤْ  َُ ىَِْْفٍط اَ ا َما ٍَ َِ َْل َٗ ْجَط َعيَٚ اىَِّرْي يَْجَعُو اىسِّ َٗ ۗ ِ
ُِ للّا  َِ اِْلَّ بِاِْذ ٍِ

                              َُ ْ٘                                                  يَْعقِيُ

Artinya: “Dan tidak seorang pun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan 

azab kepada orang yang tidak mengerti” (Q.S. Yunus 

Ayat 100). 

 

Implikasi ekonomi sifat fathanah dalam bisnis 

adalah segala sesuatu aktivitas dalam manajemen 

suatu perusahaan harus dengan kecerdasan. Yakni 

dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada 

untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, 

dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam 

mengelola bisnis secara profesional.  

Sifat fathanah ini akan menumbuhkan kreativitas 

dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam 

inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya 

mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha 

untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan 

informasi, baik yang berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun perusahaan secara umum.
90

 

 

d. Tabligh 

Sifat tabligh artinya komunikatif dan 

argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan 

menyampaikan sesuatu dengan benar (bil hikmah) 

melalui tutur kata yang menyenangkan dan lemah 

lembut (al-aqshid).
91

 Seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya 

dengan jujur dan tidak berbohong dan menipu 

pelanggan. Dia harus menjadi seorang komunikator 

yang baik yang bisa berbicara benar dan bi al-hikmah 

                                                             
 90 Rivai Veitzal dan Andi Buchari,  Islamic Economics : Ekonomi Syariah 
Bukan OpsiTapi Solusi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 236. 

 91 Mustofa, “Enterpreneursip Syariah: (Menggali Nilai-Nilai Dasar 

Manajemen Bisnis Rasulullah)”, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No.1 1 Juni 2013 ISSN: 

1907-0985, 43. 



 
 

 
 

48 

(bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. 

Kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya "terasa 

berat" dan berbobot. AI-Quran menyebutnya dengan 

istilah qaulan sadidan (pembicaraan yang benar dan 

berbobot). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab 

Ayat 70-71: 

 

 ٌْ اىَُن ََ ٌْ أَْع ًْل َظِديًدا . يُْصيِْح ىَُن ْ٘ قُ٘ىُ٘ا قَ َٗ  َ ُْ٘ا اتَّقُ٘ا للاَّ ٍَ َِ آَ يَا أَيَُّٖا اىَِّري

ا             ًَ ًشا َعِظي ْ٘ َزُظ٘ىَُٔ فَقَْد فَاَش فَ َٗ  َ ِْ يُِطِع للاَّ ٍَ َٗ  ٌْ ٌْ ُذُّ٘بَُن يَْغفِْس ىَُن َٗ

  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 

perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki 

bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 

dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan 

Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 

kemenangan yang besar”(Q.S. Al-Ahzab Ayat 70-71). 

Ayat tersebut mengisyaratkan makna bahwa 

selain harus bi al-hikmah dan penyampaian yang baik, 

seorang pemimpin juga harus mampu berargumentasi, 

berdialog, dan berdiskusi dengan baik. Karena itu, 

kami menganggap sifat tabligh ini merupakan salah 

satu key success factors dalam mengelola bisnis di 

masa depan. 

 

D. Konsep Home Industri 

1. Pengertian Home Industri 

Home industri adalah suatu unit usaha atau 

perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang 

industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal 

ataupun kampung halaman. Sedangkan industri, dapat 

diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan 

ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry (atau 

biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah 
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rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 

ekonomi ini dipusatkan di rumah.
92

 

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-undang ini.
93

 

Usaha kecil yang dimaksud di sini meliputi usaha 

kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil 

informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum 

tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil 

yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani 

penggarap, pedagang kaki lima, dan pemulung. 

Sedangkan yang dimaksud usaha kecil tradisional adalah 

usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang 

telah digunakan secara turun-temurun, dan berkaitan 

dengan seni dan budaya.
94

 

 

2. Manfaat dan Peran Home Industri 

Terdapat peran dalam usaha skala kecil atau home 

industri diantaranya sebagai berikut :
95

 

a. Home industri sebagai alternatif penghasilan bagi 

keluarga kegiatan ekonomi rumah tangga ini 

membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena 
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merupakan usaha sampingan yang tidak banyak 

menyita waktu. 

b. Home industri berpeluang untuk mengurangi angka 

kemiskinan kegiatan ekonomi home industri secara 

tidak langsung membuka lapangan kerja bagi anggota 

keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar 

tempat tinggal, oleh karena itu home industri dapat 

membantu mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan. 

 

Beberapa manfaat dan keutamaan nyata yang dapat 

diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga atau 

home industri secara khusus untuk tingkat kesejahteraan 

masyarakat adalah sebagai berikut:
96

 

a. Pembukaan lapangan kerja baru 

b. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan 

ekonomi local 

c. Pendorong percepatan siklus finansial 

d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat 

e. Mengurangi tingkat kriminalitas 

f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan 

manusia. 

Keberadaan home industri tentunya akan memberikan 

pengaruh dan membawa suatu perubahan terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik yang berskala 

besar, sedang, maupun kecil. Perubahan tersebut bersifat 

holistik bagi kehidupan. Adanya industri di suatu daerah 

biasanya akan meningkatkan volume perdagangan, 

peningkatan kegiatan pembangunan, peningkatan volume 

dan frekuensi lalu lintas uang dan barang-barang dari 

daerah tersebut, ataupun penambahan jumlah uang yang 

beredar. Selain itu akan terlihat pula peningkatan kegiatan 

usaha pemberian jasa (bank, transportasi). 
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Terdapat beberapa alasan kuat yang mendasari 

pentingnya keberadaan home industri dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain:
97

 

a. Sebagian besar lokasi home industri berlokasi di 

daerah pedesaan, sehingga apabila dikaitkan dengan 

kenyaataan bahwa lahan pertanian yang semakin 

berkurang, maka home industri di pedesaan dapat 

menyerap tenaga kerja sehingga mampu memberikan 

daya atau memberdayakan masyarakat dalam bidang 

ekonomi di pedesaan. 

b. Kegiatan home industri menggunakan bahan baku 

dari sumber-sumber di lingkungan terdekat yang 

menyebabkan biaya produksi dapat ditekan rendah. 

c. Dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif 

rendah serta harga produk home industri yang murah 

akan memberikan agar tetap bisa bertahan. 

d. Tetap adanya permintaan terhadap produk yang tidak 

diproduksi secara besar-besaran. 

 

3. Ciri-ciri Home Industri 

Ciri-ciri home industri menurut beberapa ahli sama 

dengan sektor informal. Ciri- ciri tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) pendidikan formal yang rendah, (2) modal 

usaha kecil, (3) miskin, (4) upah rendah, dan (5) kegiatan 

dalam skala kecil.
98

 Dengan melihat ciri-ciri tersebut 

merupakan bukti bahwa industri kecil harus memperoleh 

pembinaan meningkatkan produktivitas dan kualitas 

sehingga mampu bersaing dengan industri besar. Berikut 

ini uraian tentang karakteristik industri kecil yang sering 

ditemui di masyarakat: 

 

                                                             
 97 Azhary, Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, 

LP3ES,(Jakarta: 1986), 68. 
 98 Martin Perry, Mengembangkan Usaha Kecil, (Jakarta: Murai Kencana PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), 54. 



 
 

 
 

52 

a. Rendahnya Pendidikan 

Rendahnya Pendidikan pengusaha akan 

mempengaruhi pada kualitasnya, sebab sumber daya 

manusia dalam industri kecil memiliki dasar yang 

kuat, maka sumber daya manusia sangat perlu 

dibenahi terlebih dahulu, baru kemudian membenahi 

faktor yang lain, misalnya modal dan lokasi usaha.
99

 

b. Keterbatasan modal 

Keterbatasan modal usaha merupakan suatu masalah 

yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil. 

Masalah permodalan telah menjadi suatu dilema yang 

berkepanjangan.keterbatasn akses bagi industri kecil 

pada dasarnya dapatlah dikatakan iklim diskriminatif 

yang bersumber dari sektor swasta. Memang dilihat 

telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang 

dapat mempermudah sektor industri kecil dengan 

berbagai program yang mereka canangkan, meskipun 

demikian, berbagai kenyataan memperlihatkan relatif 

langkanya kredit-kredit institusional dari lembaga 

tersebut untuk sektor industri kecil, sehhingga 

mayoritas pengusaha kecil yang bersangkutan 

cenderung menggantungkan pembiayaan 

perusahaannya kepada modal sendiri ataupun yang 

lainnya misalnya keluarga, sahabat, dan lain-lain.
100

 

c. Lemahnya penggunaan teknologi 

Penggunaan teknologi berkaitan erat dengan tinggi 

rendahnya tingkat produktivitas usaha. Karakteristik 

yang dimiliki oleh industri kecil dalam bidang 

teknologi pada umumnya masih sederhana dan 

tradisional. Sehingga akibatnya tingkat produktivitas 
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oleh industri kecil rendah dan kualitasnya kurang 

dapat memenuhi selera pasar terutama pasar ekspor. 

 

4. Klasifikasi Home Industri  

Terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan usaha 

kecil dalam mengukur skala usaha kecil ini di 

antaranya:
101

 

a. Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang 

usaha kecil menyebutkan bahwa usaha ini merupakan 

kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki omset atau 

hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan 

memiliki asset atau kekayaan bersih tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 

200 juta. Serta dalam UU ini disebutkan bahwa usaha 

kecil bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan 

usaha menengah-besar serta dapat berbadan hukum 

dan boleh tidak 

b. Biro Pusat Statistika (BPS) 

Biro Pusat Statistika mengkasifikasikan usaha 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, 

yaitu (1) usaha mikro atau industri rumah tangga 

dengan pekerja kurang dari 5 orang, (2) usaha atau 

industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, 

(3) usaha atau industri menengah dengan pekerja 20-

99 orang, dan (4) usaha atau industri besar dengan 

pekerja 100 orang atau lebih. Karena itu usaha kecil 

identik dengan industri kecil dan industri rumah 

tangga. 

c. Menteri Negara Koperasi 

Menteri Negara Koperasi dan PKM, selain mengacu 

pada UU Nomor 9/1995 tentang usaha kecil, juga 

memiliki batasan sendiri untuk kategori usaha 

menengah, yaitu asset yang dimiliki antara Rp. 200 

                                                             
 101 Yusuf CK Arianto, Rahasia Dapat Modal dan Fasilitas Dengan Cepat 

dan tepat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8-9. 
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juta hingga Rp. 10 miliar. Begitu juga dengan Bank 

Indonesia, institusi ini mengacu UU itu untuk 

mendefinisikan usaha kecil, namun untuk skala usaha 

mikro dan menengah, terdapat batasan yang khusus. 

Sedangkan Bank dunia (Work Bank) mendefinisikan 

usaha makro sebagai usaha dengan jumlah pekerja 

sama atau kurang dari 20 orang, sementara usaha 

menengah adalah usaha dengan pekerja 20 hingga 150 

orang dan asset, diluar tanah dan bangunan, sama atau 

kurang dari US $ 500 ribu. 
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