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ABSTRAK
Kehadiran ojek berbasis teknologi informasi atau sering
disebut dengan ojek online adalah sebagai sarana transportasi
umum informal roda dua merupakan salah satu jawaban dari solusi
tepat dan cerdas tersebut, terutama dari keunggulannya dalam hal
harga yang murah, kemudahan akses dan kecepatan mobilisasi di
jalan-jalan yang padat kendaraan terutama pada jam-jam sibuk.
Salah Satunya ialah Go-Jek, Gojek merupakan perusahaan indusrti
transportasi Ojek berbasis online. Keloyalitasan maupun ketidak
loyalitasan pengemudi Gojek menjadi topic yang akan dibahas
karena dengan adanya kompensasi, hubungan kerja dan motivasi
dapat berdampak baik untuk kedua belah pihak dapat terjalin
kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jika hubungan
kerja terjalin dengan baik maka pekerjaan yang di lakukan akan
terasa bahagia. Jika kinerja yang dilakukan pengemudi di berikan
apresiasi seperti penambahan insentif dan dapat memotivasi itu
akan sangat puas atau senang, kemudian akan melakukan
perkerjaan nya dengan semangat. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui adanya pengaruh kompensasi, hubungan kerja, dan
motivasi terhadap loyalitas pengemudi Gojek. Diantara tujuan
tersebut ialah untuk mengetahui pengaruh loyalitas pengemudi
Gojek . penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisa
perspektif ekonomi islam terhadap kompensasi, hubungan kerja
dan motivasi pengemudi Gojek.
Penelitian ini menggunakan pengemudi PT Gojek cabang
Bandar Lampung sebagai objek penelitian. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi
penelitian adalah pengemudi Gojek cabang Bandar Lampung
sebanyak 50 responden menggunakan metode accidental sampling.
Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang
telah diuji validitas dan reliabilitas nya. Uji prasyarat analisis yang
menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji
autokolerasi. Uji hipotesis ini menggunakan uji linier berganda,
koefisien determinasi (R2), uji F, dan uji T.
Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
ii

pengemudi Gojek. Hubungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap loyalitas pengemudi Gojek. Dan motivasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pengemudi
Gojek. Berdasarkan analisis data. adapun pada hasil koefisien
determinasi (R2) bahwa pengaruh kompensasi, hubungan kerja dan
motivasi terhadap loyalitas pengemudi Gojek sebesar 33,1% dan
sisanya 66,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat
pada penelitian ini. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kompensasi, hubungan kerja dan motivasi terhadap loyalitas
pengemudi Gojek dalam persepektif Islam dapat dikatakan telah
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu: profesional,
sopan dan ramah,jujur, dan bertanggung jawab
Kata Kunci : Kompensasi, Hubungan Kerja, Motivasi,
Loyalitas Pengemudi
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ABSTRACT
The presence of information technology-based ojeg orojek
online as a means of informal two-wheeled public transportation is
one of the answers to the right and smart solution, especially from
its advantages in terms of low prices, easy access and speed of
mobilization on roads that are accessible to you. overcrowded
vehicles especially during rush hour. One of them is Go-Jek, Gojek
is an-based Ojek transportation industry company online. Loyalty
and disloyalty to Gojek drivers are topics to be discussed because
with compensation, work relations and motivation can have a good
impact on both parties, good and mutually beneficial cooperation
can be established. If the work relationship is well established, the
work that is done will be happy. If the performance of the driver is
given appreciation, such as additional incentives and can motivate
it, they will be very satisfied or happy, then they will do the job
with enthusiasm. The purpose of this study was to determine the
effect of compensation, work relations, and motivation on Gojek
driver loyalty. Among these objectives is to determine the effect of
Gojek driver loyalty. This study is also to determine and analyze
the Islamic economic perspective on compensation, work relations
and motivation of Gojek drivers.
This study uses the driver of PT Gojek, Bandar Lampung
branch, as the object of research. This research is a quantitative
research with a survey method. The study population was 50 Gojek
drivers for the Bandar Lampung branch using themethod
accidental sampling. The data collection method uses a
questionnaire method that has been tested for its validity and
reliability. Analysis prerequisite test using normality test,
multicollinearity test, and autocoleration test. This hypothesis test
uses multiple linear tests, the coefficient of determination (R2), the
F test, and the T test.
Based on the results of this study, it shows that
compensation has a positive and significant effect on Gojek driver
loyalty. Work relations have a positive and significant effect on
Gojek driver loyalty. And motivation has a positive and significant
effect on Gojek driver loyalty. Based on data analysis. As for the
iv

results of the coefficient of determination (R2) that the effect of
compensation, work relations and motivation on Gojek driver
loyalty is 33.1% and the remaining 66.9% is influenced by other
variables not found in this study. And the results of this study
indicate that compensation, work relations and motivation for
Gojek driver loyalty in an Islamic perspective can be said to be in
accordance with the principles of Islamic economics, namely:
professional, polite and friendly, honest, and responsible
Keywords: Compensation, Work Relationship, Motivation,
Driver Loyalty
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MOTTO

        
 
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada
merugi” (QS. al-Ahqaf (46): 19).1

1

Al-Qur’an, al-Ahqaf (46): 19
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Menangani Permasalahan judul proposal ini, terlebih
dahulu akan menjelaskan pengertian judul guna mendapatkan
informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dan
memahami proposal ini. Penelitian yang akan di laksanakan
ini berjudul :“Pengaruh Kompensasi, Hubungan Kerja,
dan Motivasi Terhadap Loyalitas Pengemudi Gojek
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengemudi
PT Gojek Cabang Bandar Lampung) ”
Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang
terdapat pada judul skripsi ini.
1. Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu
(orang beda) yang ikut membentuk watak kepercayaan
atau perbuatan seseorang. 1
2. Kompensasi
Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan
atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen.
Konsep kompensasi berhubungan dengan segala imbalan
yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan
kepegawaian mereka.2
3. Hubungan Kerja
Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjadi antara
bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka
di dalam organiasai maupun antara mereka dengan pihak
luar organisasi sebagai akibat penyelengara tugas dan

1

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka,
2010), h. 849.
2
Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, Hadis Ekonomi Islam, Edisi, (Jakarta: Kencana,
2015), h. 120.
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2
fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan
organisasi. 3
4. Motivasi
Motivasi berasal dari bahasa latinmovere yang berarti
dorongan atau menggerakkan. Secara sederhana, motivasi
(motivation: Inggris) dapat didefinsikan sebagai suatu
keinginan (desire) untuk mendapatkan suatu objek yang
mana juga menggunakan objek lain sebagai medium
(perantara). 4
5. Loyalitas
Loyalitas adalah mutu dari sikap seitia (loyal), deingan
beirbuat seioptimal mungkin untuk meinghasilkan yang
terbaik
bagi perusahan
terse
but.
hubungan perusahaan
i
i
i
i
i
deingan peingeimudi meinjadi harmonis, meimbeirikan dasar
yang baik bagi peingeimudi dalam meilayanii konsumein
gojek,
dapat mendorong
terciptanya
loyalitas penge
mudi,
i
i
i
i
i
meimbeintuk keirjasama yang baik deingan adanya loyalitas
atau keisetian
terhadap
perusahaan,
dan laba yang
i
i
i
5
dipeiroleih meiningkat.
6. Perspektif
Perspektif adalah konteks system atau persepsi visual
adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia
berdasarkan sifat spasial, atau dimensi dan posisi mata
relatif terhadap objek.6

3

Ernawati, “Pengaruh Hubungan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderating”. Vol. 10,
No.2, Oktober 2010 : 100-112
4
Prof.Dr.H.Idri,M.Ag, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nab,
(Jakarta : Prenadamedia Group. 2015), hal. 35
5
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi Empat (Yogyakarta: ANDI.
2015), h. 74.
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Ke empat, (Jakarta: PT. Grammedia Pustaka Utama, 2011), h.675
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7. Ekonomi Islam
Ekonomi
Islam adalah ilmu yang mempe
lajari
usaha
i
i
i
manusia untuk meingalokasikan dan meingeilola sumbeir
daya untuk meincapai falah beirdasarkan pada prinsipprinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.7
Beirdasarkan peinjeilasan istilah-istilah diatas dan studi
kasus yang dipilih, maka dapat ditegaskan
apabila pene
i
i litian
i
ini beirmaksud untuk meingeitahui apakah
Kompeinsasi,
Hubungan Keirja, dan Motivasi beirpeingaruh teirhadap
Loyalitas Penge
mudi
Gojeik dalam Perspe
ktif
Ekonomi
Islam
i
i
i
i
i
Pada Peingeimudi PT. Gojeik Cabang Bandar Lampung.
B. Latar Belakang
Masalah
i
Keibutuhan akan transportasi dari waktu kei waktu teirus
meingalami peiningkatan akibat seimakin banyaknya keigiatankegiatan
yang membutuhkan
jasa transportasi.Transportasi
i
i
ialah sarana yang sangat mendukung dalam aktifitas manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dipersiapkan dengan
baik karena sangat berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan
seperti perekonomian yang berkaitan dengan pengiriman
barang atau jasa, angkutan penumpang dan lain sebagainya.
Ketergantungan akan transportasi sangat tinggi bagi
masyarakat, dari berbagai jenis transportasi seperti: darat,
udara, dan laut khususnya di Indonesia. Transportasi darat
yang paling mendapatkan perhatian khusus atau diminati.
Alasan utama mereka yaitu untuk mempersingkat waktu
perjalanan dan kemacetan yang terjadi dikota. Kehidupan
i
masyarakat pun akhirnya tidak bisa dipisahkan dari
transportasi.
Kemajuan lainnya yang sangat pesat dan berpengaruh bagi
kehidupan manusia ialah teknologi informasi. Sehingga
perke
mbangan
zaman di Indonesia
juga semakin
marak
i
i
i
i
teirjadinya globalisasi yang didorong oleih peirkeimbangan
teiknologi yang meimbeirikan keimudahan dan keinyamanan
7

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19.

4
dalam hidup.8 Salah satu kemajuan teknologi informasi yang
sangat besar ialah internet. Adanya internet, komunikasi akan
lebih mudah dimanapun dan kapanpun. Kehadiran jasa
transportasi ojek marak di kota besar, adanya Go-Jek dengan
aplikasinya memberikan solusi kemudahan dan melakukan
Kemajuan lainnya yang sangat pesat dan berpengaruh bagi
kehidupan manusia ialah teknologi informasi. Dahulu ojek
dikelola secara kepemilikan tunggal dan biasanya pelanggan
harus datang ke pangkalan ojek untuk memakai jasa
transportasinya. Sekarang banyak bermunculan taxi motor
yang dikelola sangat baik dan profesional bagi perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kemunculannya saat
ini membantu masyarakat untuk mengurangi pengangguran
yang ada di Indonesia.
Keihadiran ojeik beirbasis teiknologi informasi atau seiring
disebut
dengan
ojeik online adalah sebagai
sarana transportasi
i
i
i
umum informal roda dua meirupakan salah satu jawaban dari
solusi tepat
dan cerdas
teirsebut,
terutama
dari keiunggulannya
i
i
i
i
dalam hal harga yang murah, keimudahan akseis dan keiceipatan
mobilisasi di jalan-jalan yang padat keindaraan teirutama pada
jam-jam sibuk. Ojeki online me
rupakan
salah satu perusahaan
i
i
i
jasa yang beirgeirak dibidang transportasi darat yang
meimanfaatkan sarana teiknologi informasi di dalam
memasarkan
jasa yang dihasilkan perusahaannnya.
i
i
PT. Go-Jek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh
Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran. Perusahaan ini
bergerak di bidang jasa pelayanan transportasi sebagai
perantara yang menghubungkan antara para pengendara ojek
dengan pelanggan. Peru
ini didirikan pada
i isahaan
tahuin 2010 di Jakarta oleih Nadieim
Makarim.
Nadiem
Makarim lahir 4 juli 1984, beliau lulusan Brown University
and Master of Business Administration dari Harvad Business
School, Amerika Serikat. Nadiem Makarim adalah CEO
PT.Go-Jek Indonesia. Sebelum, membangun bisnis berbasis
8

Arini Tathagati, Bisnis-Bisnis Keren Masa Depan, (Jakarta: Progresio,
2016), h. 81.
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aplikasi, Nadiem adalah seorang pegawai di salah satu
perusahaan aplikasi belanja online (Co-Founder dan
Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation
Officer Kartuku). Nama Michaelangelo Moran merupakan
salah satu Disc Jockey ternama, ia salah satu sosok kunci
dibalik kesuksesan dari Go-Jek Indonesia untuk bisa menjadi
strat-up teknologi yang disegani di Tanah Air. Beliau lulusan
Bachelor of Science in Business Administration Boston
University and Bachelor of Arts in Web Design+New Media
Academy of Art University, San Fransisco.
Pada tanggal 13 Oktobeir 2010, Gojeik reismi beirdiri deingan
20 orang peingeimuidi. Pada saat itui, Gojeik masih
mengandalkan
call ceinteri uintuki menghu
bu
penu
i
i
i ngkan
i
i mpang
i
deingan peingeimuidi ojeik. Pada peirteingahan 2014, beirkat
popuilaritas Uibeir kala
itui,
Nadieim
Makarim
muilai
mendapatkan
tawaran
inve
stasi.
Pada
tanggal
7
Janu
ari
2015,
i
i
i
Gojeik
akhirnya
meiluincuirkan
aplikasi
berbasis
Android
dan
iOS
u
ntu
k
me
nggantikan
sistem
i
i
i
i
i
peimeisanan meingguinakan call ceinteir. Gojek sudah banyak
beroperasi di 50 kota di Indoneisia dan salah satunya di Bandar
Lampung. Hingga builan Juni
2016, aplikasi Gojeki sudah
i
i
diuinduih seibanyak hampir 10 juita kali di Googlei Play pada
sisteim opeirasi Android, dan teilah teirseidia di App Store.
Semakin pesatnya sebuah teknologi dan komunikasi, beberapa
perusahaan bersaing untuk menyediakan jasa transportasi.
Banyaknya transportasi jasa Go-Jek tersebut, mengakibatkan
persaingan yang semakin kuat yang dialami oleh pengemudi
ojek konvensional. Dengan banyak nya pesaing dalam ojek
online ini sehingga mendorong perusahaan untuk
mempertahankan pengemudi yang berja di perusahaan PT
Gojek. Mempertahankan pengemudi agar tetap berkerja di
Gojek yang melalui loyalitas pengemudi merupakan tujuan
strategi perusahaan untuk mempertahankan bisnis agar tetap
berjalan.9
9

Arlan Rully, Manajemen Kewirausahan (Bandung: CV Pustaka Setia,
2009), h. 61
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antar perusahaan meningkatkan desakan
iPersaingan
perusahaan untuk memberikan kualitas pelayanan dan nilai
tambah (value). Transportasi online tidak hanya roda dua
namun sekarang merambah di kendaraan roda empat
contohnya Grabtaxi. Beberapa jasa transportasi online yang
cukup banyak dikenal masyarakat dari data top brand index
sebagai berikut:
Tabel 1.1
Data Top Brand Index (TBI) Jasa Transportasi Online (2020)
JASA TRANSPORTASI ONLINE
MERK
TBI
TOP
GOJEK
47,3%
TOP
GRAB
43,4%
TOP
Lainnya
9,3%
Sumber Data: (www.topbrand.com)10
Kesimpulan data TBI Merk Jasa Transportasi online yang
tertinggi adalah merk Gojek sebesar 47,3%. Semakin tinggi
nilai persentasi TBI-nya maka brand akan semakin kuat.
Posisi kedua adalah merk Grab sebesar 43,4%. Selanjutnya di
posisi ketiga dengan ojek online liannya sebesar 9,3%.
Kondisi persaingan yang hamper sama antara Gojek dan Grab
memberi gambaran bahwa persaingan antar transportasi online
semakin marak diminati. Sehingga pertahanan perusahaan
agara pengemudi nya tidak pindah atau keluar dari perusahaan
tersebut. Perlunya dorongan agar pengemudi tidak pindah
seperti adanya kompensasi, hubungan kerja dan motivasi agar
persaingan antar perusahaan transpotasi online seharusnya
tetap baik dan sehat.
Banyak yang harus dibenahi oleh perusahaan yang dimana
adanya Kompensasi, hubungan kerja dan motivasi kepada
pengemudi Gojek. Secara umum karyawan bekerja di suatu
organisasi bertujuan untuk mendapatkan kompensasi,
10

Diakses
dari
http://www.topbrand-award.com/topbrandsurvey/surveyresult/top-brandindex-2020-fase2 pada 14 April 2021 pukul
14:39.
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terutama kompensasi finansial / non finansial untuk
memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuan hidup
karyawan meningkatkan kepuasan kerja dan memotivasi
karyawan ketika kerja keras mereka dibayarkan sesuai dengan
harapan mereka. Sehingga perusahaan memiliki kompensasi,
hubungan kerja dan motivasi yang baik untuk pengemudi
yang didasari oleh bebrapa faktor-faktor, yaitu factor
penawaran yang diberikan perusahaan.
Penawaran yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan
yaitu agar pengemudi tersebut mendapatkan kompensasi yang
layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang
adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan
akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaikbaiknya dan
penuh tanggung jawab karena kebutuhannya terpenuhi. 11
Penawaran yang tepat kepada pengemudi salah satunya adalah
dengan adanya kompensasi, hubungan kerja dan motivasi.
Jarangnya penelitian yang meneliti kompensasi, hubungan
kerja dan motivasi pada pengemudi ojek online sedangkan
saat ini persaingan ojek online di Indonesia semakin pesat.
Pemberian kompensasi, hubungan kerja dan motivasi yang
diberikan perusahaan merupakan strategi agar pengemudi
gojek yang menjadi mitra diperusahaan ojek online tersebut
tidak pindah ke perusahaan ojek online lainnya. Kompensasi
adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak langsung kepada karyawan sebagai
imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang
dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yaitu pengusaha
dan pekerja/buruh mengenai suatu pekerjaan. Motivasi adalah
kekuatan yang ada dalam seseorang, yang mendorong
perilakunya untuk melakukan tindakan. Besarnya intensitas
kekuatan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu

11

Yusron Rozzaid , Toni Herlambang dan Anggun Meyrista Devi.
“Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawa”
Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2 Desember 2015. Hal 202
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tugas atau mencapai sasaran memperlihatkan sejauh mana
tingkat motivasinya.12
Banyak pesaing yang menggunakan strategi penawaran
berupa kompensasi atau bonus untuk menarik para pengemudi
untuk bekerjasama dengan perusahaan ojek online lainnya.
Mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang
dijalankan pengemudi akan tetapi sangatlah sulit apalagi
dengan banyak penawaran dari perusahaan ojek online
lainnya, sehingga perusahaan gojek terus mencari peluang
untuk tetap mempertahankan posisi perusahaan dalam
persaingan bisnis. Penulis melakukan survey dengan 12
pengemudi gojek mereka tetap bekerja menjadi mitra gojek
karena banyak konsumen yang sudah menggunakan Gojek
dan lebih banyak pendapatan yang dihasilkan dengan
menggunakan pengemudi gojek.
Hubungan kerja dan motivasi menjadi hal sangat penting
yang harus diperhatikan oleh perusahaan ojek online, karena
dengan adanya hubungan kerja dan motivasi yang baik antar
perusahaan dan pengemudi akan menimbulkan kerjasama
yang baik dalam melakukan setiap pekerjaanya. Hubungan
kerja dan motivasi merupakan kenyamanan yang di berikan
perusahaan kepada pengemudi agar tetap merasa nyaman
dalam bekerja di perusahaan tersebut.
Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang
terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik
semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran
dan perhatian. Loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi
itu mutlak diperlukan demi kesuksesan organisasi itu sendiri.
Menurut Reichheld, semakin tinggi loyalitas para karyawan di
suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya,
bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, maka
semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan12

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 49.
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tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
para pemilik organisasi. Keloyalitasan
maupun keitidak
i
loyalitasan peingeimudi Gojeik meinjadi topik yang akan
dibahas kareina deingan adanya kompeinsasi, hubungan keirja
dan motivasi dapat berdampak
baik untuk keidua belah
pihak
i
i
dapat teirjalin keirjasama yang baik dan saling meinguntungkan.
Dalam pandangan islam semua
perilaku
manusia harus
i
i
seisuai deingan apa yang teilah diteitapkan oleih Allah leiwat AlQuran dan Hadis nya. Islam meingajarkan bahwa seisuatu yang
halal adalah yang terle
pas
dari ikatan bahaya duniawi dan
i
i
ukhrawi. Seibagaimana Allah beirfirman dalam kitabnya Q.S
At-taubah ayat 105 yang berbunyi:
i

        
        
Artinya : Dan katakanlah, "Beikeirjalah kamu, maka Allah
akan melihat
peke
begitu
juga Rasuli
i rjaanmu,
i
i
Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan
dikeimbalikan keipada (Allah) Yang Meingeitahui
yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
i
keipada kamu apa yang teilah kamu keirjakan." [
At-Taubah : Ayat 105]13
Dari ayat di atas manusia harus beke
maka Allah dan
i rja
i
Rasul-Nya juga orang yang mukmin akan meilihat peikeirjaan
terse
but.
Dan manusia pun akan kembali
pada Allah Tuhan
i
i
i
Yang Maha meingeitahui baik hal baik maupun hal yang buruk.
Deingan beigitu peirbuatan baik yang di lakukan, seiseiorang
yang beke
akan mendapatkan
berita
yang mengge
mbirakan
i rja
i
i
i
i
i
di hari peinghisaban keilak.
Kompensasi, hubungan kerja dan motivasi berperan
penting bagi perusahaan dalam mempekerjakan pengemudi.
Pengemudi akan tetap bertahan dalam suatu perusahaan ojek
online kerena sudah merasa kenyamanan dalam perusahaan
13

Al- Qur‟an, Surat At- Taubah : 105.
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tersebut. Gojek sendiri merupakan ojek online yang sangat
berkembang pesat di Indonesia dan banyak pengguna aplikasi
ojek online tersebut.
Demikian kompensasi, hubungan kerja dan motivasi akan
mempengaruhi bagaimana perilaku pengemudi yang
menimbulkan loyalitas pengemudi Gojek. Loyalitas adalah
bentuk sifat yang ditunjukkan berupa keinginan untuk setia
pada pekerjaan individu maupun kelompok dan atasan pada
tempat kerja.14
Gojek yang masuk ke Indonesia diluncurkan melalui
aplikasi berbasis Android dan IOS. Kemudian Gojek telah
tersedia di 50 kota di Indonesia salah satunya di kota Bandar
Lampung, dan banyak juga masyarakat yang sudah
menggunakan aplikasi Gojek sehingga semakin banyak juga
para pelamar kerja yang manjadi pengemudi Gojek. Di
Bandar Lampung sendiri sudah banyak selter-selter untuk para
pengemudi Gojek yaitu di Jl. Pangeran Antasari , kecamatan
Kedamaian.
Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan pengemudi
Gojek di cabang Bandar Lampung. Masyarakat Bandar
Lampung banyak yang berminat untuk menjadi pengemudi
Gojek, dan banyak pengemudi yang membuka selter-selter
atau tempat perkumpulan para pengemudi Gojek. Salah satu
tempat selter yang banyak di datangi pengemudi Gojek di Jl.
P. Antasari, sehingga peneliti melakukan penelitian di sekitar
Jl. P. Antasari. Peirusahaan ini meimiliki hubungan keirja
dengan
penge
mudi
ojeik online,i sehingga
peirusahaan
i
i
i
i
meimbeirikan kompeinsasi dan motivasi keipada peingeimudi ojeik
onlinei dan dengan
begitu
peigemudi
membe
rikan
loyalitas
i
i
i
i
i

14

Vivilia Aninditya Vrisna Willy Rizky Utami dan Christantius
Dwiatmadja. “Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Pemberian
Kompensasi Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan”. International Journal of Social
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teirhadap peingeimudi Gojeik cabang Bandar Lampung. 15
Penge
mudi
pula membe
rikan
loyalitas kepada
konsumeni yang
i
i
i
i
i
meinggunakan jasa transportasi ojeik onlinei.
Beirdasarkan uraian diatas, maka peineiliti teirtarik untuk
mene
lebih
lanjut, Untuk menge
kompensasi,
i liti
i
i
i
itahui tentang
i
i
hubungan keirja dan motivasi teirhadap loyalitas peingeimudi
Gojeki dalam perspe
i
iktif eikonomi islam. Maka untuk itu
peineiliti meimbeiri judul peineilitian deingan judul: “Peingaruh
Kompeinsasi, Hubungan Keirja, dan Motivasi teirhadap
Loyalitas Penge
mudi
Gojeik dalam Perspe
ktif
Ekonomi
Islam
i
i
i
i
i
(Studi pada Peingeimudi PT. Gojeik di Bandar Lampung).

15

Saipurohman, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemanfaatan
Teknologi Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Go-jek dalam perspektif
ekonomi islam”, hal. 6
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C. Ideintifikasi dan Batasan Masalah
1. Ideintifikasi Masalah
Peirmasalahan peineilitian yang peinulis ajukan ini dapat
diideintifikasi peirmasalahannya seibagai beirikut :
a. Adanya kompensasi
yang di berikan
perusahaan
dapat
i
i
i
meimpeingaruhi loyalitas peingeimudi Gojeik di Bandar
Lampung
b. Hubungan keirja peirusahaan dan peingeimudi dalam
meilakukan keirjasama seisuai deingan peiraturan yang
ada di PT Gojeki Bandar Lampung.
c. Reindahnya motivasi peirusahaan teirhadap peingeimudi
PT Gojeik Bandar Lampung.
d. Menurunnya
loyalitas
penge
mudi
dalam
i
i
i
meilaksanakan
peikeirjaannya
tanpa
adanya
kompeinsasi, hubungan keirja dan motivasi.
2. Batasan masalah
Agar peineilitian ini tidak menyimpang dan dapat
dilakukan lebih
fokus, peneliti melakukan penelitian ini
i
dengan pengemudi Gojek di Jl. Pangeran Antasari,
Kecamatan Kedamaian. Oleh sebab itu, penulis melakukan
penelitian hanya berkaitan dengan “Peingaruh Kompensasi,
i
Hubungan Keirja dan Motivasi teirhadap Loyalitas
Peingeimudi Gojeik dalam Peirspeiktif Eikonomi Islam”.
D. Rumusan Masalah
Beirdasarkan latar beilakang di atas, peinulis meingambil
rumusan masalah sebagai
berikut:
i
i
1. Bagaimana peingaruh kompeinsasi, hubungan keirja dan
motivasi terhadap
loyalitas penge
mudi
Gojek?
i
i
i
i
2. Bagaimana Peirspeiktif Eikonomi Islam teirhadap
kompeinsasi, hubungan keirja dan motivasi peingeimudi
Gojek?
i
E. Tujuan Peineilitian
Pada umumnya suatu pene
bertujuan
i litian
i
i
meineimukan,
meinguji
dan
meingeimbangkan

untuk
suatu

13
peingeitahuan. Beirdasarkan uraian rumusan masalah diatas,
maka tujuan dari pene
ini adalah:
i litian
i
1. Untuk meingeitahui dan meinganalisa peingaruh
kompeinsasi, hubungan keirja dan motivasi teirhadap
loyalitas peingemudi
Gojek.
i
i
2. Untuk meingeitahui dan meinganalisa Peirspeiktif Eikonomi
Islam terhadap
kompensasi,
hubungan kerja
dan motivasi
i
i
i
peingeimudi Gojeik.
F. Manfaat Pene
i litian
i
Meirujuk pada tujuan peineilitian di atas, maka manfaat
peineilitian diharapkan dapat meimbeirikan dua keigunaan
sebagai
berikut.
i
i
1. Manfaat Teoritis
i
Peineilitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam
penge
mbangan
ilmu ekonomi,
khususnya bidang
i
i
i
Manajeimein Bisnis Syariah. Seilain itu peineilitian ini juga
diharapakan dapat membe
rikan
idei dan gagasan untuk
i
i
peineilitian
seilanjutnya
yang
beirkaitan
deingan
peingungkapan sukareila.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peinulis, untuk meinambah peingeitahuan dan
keiteirampilan teintang Kompeinsasi, hubungan keirja
dan loyalitas teirhadap loyalitas penge
mudi
Gojeki
i
i
deingan peirspeiktif Eikonomi Islam.
b. Bagi peimbaca, hasil peineilitian ini dapat meinambah
wawasan dan menge
mbangkan
wawasan pembaca
i
i
i
teirkait masalah peingaruh Kompeinsasi, hubungan
kerja
dan loyalitas terhadap
loyalitas penge
mudi
i
i
i
i
Gojeik deingan peirspeiktif Eikonomi Islam. Seilain itu
seibagai reifeireinsi bagi peimbaca yang teirtarik dan ingin
mengkaji
lebih
dalam tentang
pene
ini.
i
i
i
i litian
i
G. Kajian Peineilitian Teirdahulu yang Reileivan
Kajian Pene
Terdahulu
ini bermaksud
untuk
i ilitian
i
i
meingeitahui apakah ada peineilitian atau kajian teirdahulu yang
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beirkaitan deingan peineilitian ini. Ada beibeirapa peineilitian
sebe
yang berkaitan
dengan
pene
ini.
i lumnya
i
i
i
i litian
i
1. Peineilitian ini dilakukan oleih Eirnawati dan Ambarini
deingan judul” Peingaruh Hubungan Keirja dan Lingkungan
Kerja
terhadap
Kinerja
Pegawai
dengan
motivasi keirja
i
i
i
i
i
seibagai Variabeil Modeirating” Peineilitian ini beirtujuan
untuk meingetahui
sebe
pengaruh
hubungan
i
i irapa besar
i
i
keirja, lingkungan keirja dan motivasi keirja teirhadap kineirja
peigawai Badan Keipeigawaian Daeirah Kabupatein
Karanganyar dalam usaha meiningkatkan kinerja
i
peigawainya, kareina peiningkatan kineirja peigawai
meirupakan kunci keibeirhasilan peimbangunan, artinya
bahwa berhasil
tidaknya penye
le
i
i
i inggaraan suatu organisasi
akan sangat teirgantung pada peiningkatan kineirja Peigawai
Neigeiri Sipil yang beirsangkutan. Kineirja Peigawai eirat
hubungannya deingan kondisi Pegawai
Nege
Sipil
i
i ri
i
teirutama yang beirkaitan deingan kualitas Peigawai yaitu
16
kualitas untuk meinjalankan tugas yang diembannya.
i
2. Peineilitian ini dilakukan oleih Sari Agustia Situngkir deingan
judul “Peingaruh Kompeinsasi Finansial, Hubungan Keirja
dan Lingkungan Kerja
Fisik Teirhadap Kinerja
Karyawan
i
i
Pada Peirusahaan Daeirah Parkir Kota Deinpasar” Peineilitian
ini beirtujuan untuk meimpeingaruhi kompeinsasi finansial,
hubungan keirja dan lingkungan kerja
fisik teirhadap kineirja
i
dari karyawan PD Parkir Kota Deinpasar meirupakan tujuan
dari peineilitian ini. Reispondein dalam peineilitian seijumlah
17
62 orang karyawan PD Parkir Kota Denpasar.
i
3. Peineilitian ini dilakukan oleih Anjeilika Wulan Tamba, R. J.
Pio, dan S. A. P. Sambul dengan
judul “Pengaruh
Disiplin
i
i
16

Ernawati dan Ambarini. Pengaruh Hubungan Kerja dan Lingkungan
Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan motivasi kerja sebagai Variabel
Moderating. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol, 10. No, 2. (2016) Hal.
100-112.
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Sari Agustia Situngkir, Pengaruh Kompensasi Finansial, Hubungan Kerja
dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah
Parkir Kota Denpasar, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia. Hal.1019
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Keirja Dan Loyalitas Karyawan Teirhadap Kineirja
Karyawan Pada PT. Columbindo Perdana
Cabang
i
Manado” peineilitian ini beirtujuan untuk Tingkat disiplin
keirja karyawan dan loyalitas keirja karyawan akan sangat
mempe
ngaruhi
kinerja
karyawan dan berpe
ngaruh
terhadap
i
i
i
i
i
i
produktivitas seibuah peirusahaan. Peirusahaan tidak dapat
berjalan
dengan
baik bila penge
lolaan
karyawan dalam
i
i
i
i
keidisplinan dan loyalitas teirhadap peikeirjaan tidak dikeilola
deingan seibaik-baiknya.18
4. Pene
ini di lakukan olehi Vivilia Aninditya Vrisna
i litian
i
Willy Rizky Utami, Christantius Dwiatmadja deingan judul
“Peingaruh Peingeimbangan Karir, Motivasi Keirja dan
Pembe
rian
Kompensasi
Terhadap
Loyalitas Kerja
i
i
i
i
i
Karyawan” peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui
peingaruh variabeil peingeimbangan karir, motivasi keirja dan
kompensasi
pada PT. Berita
Tribunei Onlinei parsial dan
i
i
simultan pada tingkat loyalitas karyawan. 19
H. Sistematika
Penulisan
i
i
Sisteimatika peinulisan skripsi teirdiri dari
Bab I. Pendahuluan
i
Bab Peindahuluan teirdiri dari unsur peineigasan judul,
latar beilakang masaah, ideintifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan pene
i litian,
i
manfaat peineilitian, kajian peineilitian teirdahulu yang
reileivan, dan sisteimatika peinulisan.
Bab II. Landasan Teori
Dan Pengajuan
Hipotesis
i
i
i
Bab ini beirisi Teiori yang digunakan dan peingajuan
hipotesis
i
18

Anjelika Wulan Tamba, R. J. Pio, dan S. A. P. Sambul. “Pengaruh
Disiplin Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.
Columbindo Perdana Cabang Manado”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 7 No. 1
Tahun 2018, hal 34
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Vivilia Aninditya Vrisna Willy Rizky Utami, Christantius Dwiatmadja.
Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Pemberian Kompensasi
Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan. International Journal of Social Science and
Business. Volume 4, Number 2, Tahun 2020, pp. 267-275
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Bab III. Meitodologi Peineilitian
Bab ini berisi
waktu dan tempat
pene
i
i
i ilitian,
peindeikatan dan jeinis peineilitian, populasi, sampeil
dan Teiknik peingumpulan data, Deifinisi
Operasional
variabel,
instrument
pene
i
i
i
i ilitian, uji
validitas dan reiliabilitas, Uji prasyarat analisis, dan
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Teori yang Digunakan
1. Manajemen Sumber Daya Manusia
a. Grand Theory dalam penelitian ini yaitu definisi
mengenai manajemen. Manajemen berasal dari kata
to manage yang berarti mengelola, menata,
mengurus,
mengatur,
melaksanakan
dan
mengendalikan. Definisi manajemen menurut para
ahli adalah :20
1) Manajemen menurut James Stoner adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan
dan pengendalian upaya anggota organisasi dan
proses penggunaan semua sumber daya dalam
organisasi untuk mencapai tujuan organsiasi
yang telah ditetapkan.
2) Manajemen menurut Harold Koontz dan C.O.
Danniel adalah upaya mencapai tujuan
organisasi melalui kegiatan orang lain.
3) Manajemen menurut G.R. Terry merupakan
proses
perencanaan,
pengorganisasian,
penggerakan dan pengendalian yang dilakukan
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan
daya lainnya.
b. Middle Theory berupa pengertian manajemen
sumber daya manusia (SDM).
Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah
proses dalam mengelola sekumpulan manusia dalam
sebuah organisasi dengan menggunakan berbagai
teknik dengan tujuan akhir adalah mengembangkan
kemampuan dari pekerja untuk mencapai visi
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organisasi melalui serangkaian misi dan program
kerja yang ditetapkan pimpinan. 21
1) Menurut Edwin Flippo yang dialih bahasakan
oleh Moh. Masud, bahwa “manajemen sumber
daya
manusia
adalah
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
atas pengadaan tenaga kerja, penegembangan,
kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan
pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya
manusia untuk mencapai sasaran perorangan,
organisasi, dan masyarakat”.
2) Menurut Malayu Hasibuan “manajemen sumber
daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif
dan efisien membantu terwujudnya tujuan”.
3) Menurut Bashir Barthos, manajemen SDM
mencakup masalahmasalah yang berkaitan
dengan
pembinaan,
penggunaaan,
dan
perlindungan sumber-sumber daya manusia,
baik yang berada dalam hubungan kerja maupun
yang berusaha sendiri.
4) Menurut T. Hani Handoko, manajemen sumber
daya manusia adalah penarikan, seleksi,
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan
sumber daya manusia untuk mencapai
tujuantujuan,
baik
induvidu
maupun
organisasi.22
2. Kompensasi
a. Definisi Kompensasi
Kompensasi adalah sesuatu yang diterima para
karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
21
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Kompensasi yang baik merupakan salah satu hal
yang sangat penting bagi organisasi maupun
karyawan. Kompensasi merupakan segala sesuatu
yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu
balas jasa atau ekuivalen. Program kompensasi perlu
diperhatikan dalam rangka mempertahankan
pengemudi yang terbaik. Kompensasi pada
umumnya terdiri dari upah atau gaji, tunjangan
perumahan, tunjangan hari tua, insentif dan premi.
Adapun kompensasi menurut para ahli, Menurut
Hasibuan Kompensasi adalah semua pendapatan
yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak
langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 23
Sedangkan menurut Almigo, Apabila kompensasi
diberikan secara benar dan teratur maka komitmen
karyawan untuk bekerja secara lebih baik agar
tercapai sasaran atau tujuan organisasi. Apabila
kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada
pegawai tidak sesuai atau tidak memadai, maka akan
mengakibatkan turunnya prestasi kerja. Sehubungan
dengan itu, di dalam beberapa literatur kompensasi
sering diistilahkan dengan upah. Menurut Griffin,
Kompensasi adalah remunerasi finansial yang
diberikan oleh organisasi kepada karyawannya
sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Para
pegawai yang telah mendedikasikan dirinya pada
pekerjaan dalam organisasi mendapatkan balas jasa
berupa kompensasi yang diberikan secara finansial
maupun non finansial. Kemudian Rivai dan Sagala,
juga memberikan definisi tentang kompensasi yaitu
merupakan sesuatu yang diterima pegawai pengganti
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konstribusi jasa mereka pada perusahaan. 24 Sebagai
Pembentukan sistem kompensasi yang efektif
merupakan bagian penting dari manajemen sumber
daya manusia karena membantu menarik dan
mempertahankan
pekerjaan–pekerjaan
yang
berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan
memiliki dampak terhadap kinerja strategis.
Selain sebagai balas jasa juga bisa memotivasi
mereka dalam mencapai tujuan dari organisasi atau
perusahaan.Suatu perusahaan dapat menentukan
kompensasi yang akan di terima oleh karyawannya /
Pengemudi Gojek. Besar nya kompensasi dapat di
pengaruhi dengan beberapa faktor antara lain :
Jabatan, Pendidikan, Wewenang dan Tanggung
Jawab, Faktor-faktor lainnya. Kompensasi dari
waktu kewaktu akan meningkat dan diberikan dalam
bentuk uang maupun bukan uang. 25
Kompensasi terdiri dari tiga komponen yang
masing-masing amat bervariasi yang pertama dan
merupakan unsure-unsur yang paling besar adalah
kompensasi dasar, kompensasi tetap yang diterima
secara teratur, baik dalam bentuk gaji dan upah.
Komponen yang kedua dari kompensasi total adalah
insentif, program yang dirancang untuk member
imbalan kepada karyawan atas kinerjanya yang baik.
Insentif ini ada dalam beebrapa bentuk, seperti
bonus dan bagi untung. Kompensasu terakhir dari
kompensasi adalah tunjangan, yang kadang-kadang
disebut dengan kompensasi tidak langsung.
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Tunjangan meliputi aneka program, misalnya:
asuransi kesehatan, liburan, dan lain-lain.
b. Tujuan adanya Kompensasi
Menurut Hasibuan, tujuan pemberian kompensasi
antara lain: 26
1) Ikatan Kerja
Sama Dengan pemberian kompensasi terjalinlah
ikatan kerja sama formal antara majikan dengan
karyawan. Karyawan harus 40 mengerjakan
tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan
pengusaha
/majikan
wajib
membayar
kompensasi sesuai dengan perjanjian yang
dispakati.
2) Kepuasan Kerja
Perusahaan memberikan balas jasa sesuai
dengan beban kerja yang dkerjakan oleh
karyawan serta memberikan bonus, hadiah dan
penghargaan sesuai dengan kinerja dan prestasi
karyawan. Kepuasan kerja muncul karena
adanya rasa dihargai oleh perusahaan,
kesesuaian atau keadilan kompensasi atas
pekerjaan yang dilakukan oleh karywan
tersebut.
3) Pengadaan Efektif
Jika program kompensasi ditetapkan cukup
besar, pengadaan karyawan yang qualified
untuk perusahaan akan lebig mudah.
Perusahaan akan dengan mudah merangkul atau
memperoleh karyawan yang berkualitas.
4) Motivasi
Jika balas jasa yang diberikan cukup besar,
manajer akan mudah memotivasi bawahannya.
Sesuai dengan tujuan utama karyawan bekerja
sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidupnya.
26
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5) Stabilitas Karyawan
Dengan program kompensasi atas prinsip adil
dan layak serta eksternal konsistensi yang
kompentatif maka stabilitas karyawan lebih
terjamin karena turnover relatif kecil.
6) Disiplin
Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar
maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka
akan menyadari serta mentaati peraturanperaturan yang berlaku, karena tidak mau
diberhentikan oleh perusahaan.
7) Pengaruh Serikat Buruh
Dengan program kompensasi yang baik
pengaruh serikat buruh dapat dhindarkan dan
karyawan
akan
berkonsentrasi
pada
pekerjaannya.
8) Pengaruh Pemerintah
Program kompensasi haris sesuai dengan
undang-undang perburuhan yang berlaku
(seperti batas upah minimum).
c. Indikator – Indikator Kompensasi
Adapun indikator kompensasi yang dikembangkan
oleh Dharmawan sebagai berikut: 27
1) Tunjangan
Tunjangan merupakan komponen kompensasi
finansial tidak langsung, yang meliputi semua
imbalan yang tidak tercakup dalam kompensasi
langsung (gaji, upah, komisi).
2) insentif ada beberapa bentuk dalam pemberian
insentif, yaitu sebagai berikut:
a) Piecework merupakan pembayaran diukur
menurut banyaknya unit atau satuan barang
atau jasa yang dihasilkan.
27
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b) Production bonus merupakan penghargaan
yang diberikan atas prestasi yang melebihi
target yang telah ditetapkan.
c) Commissions merupakan presentasi harga
jual atau jumlah tetap atas barang yang
dijual.
d) Maturity Curves merupakan pembayaran
berdasarkan kinerja yang dirangking
menjadi: marginal, below average, average,
good, outstanding.
e) Merit raises merupakan pembayaran
kenaikan upah diberikan setelah evaluasi
kinerja.
f) Pay-for-knowledge/pay-for-skills merupakan
kompensasi16
karena
kemampuan
menimbulkan inovasi.
g) Non-maturity
incentives,
merupakan
penghargaan diberikan dalam bentuk plakat,
sertivikat, liburan dan lain-lain.
h) Executive incentives, merupakan insentif
yang diberikan kepada eksekutif yang perlu
mempertimbangkan keseimbangan hasil
jangka pendek dengan kinerja jangka
panjang.
i) International incentives, diberikan karena
penempatan seseorang untuk penempatan di
luar negeri.
3) Penghargaan
penghargaan dapat dibedakan atas penghargaan
ekstrinsik dan penghargaan intrinsik.
a) Penghargaan Ekstrinsik, yaitu penghargaan
yang bersifat eksternal yang diberikan
terhadap kinerja yang telah diberikan oleh
pekerja, mencangkup penghargaan finansial
seperti; upah dan gaji, serta jaminan sosial,
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penghargaan interpersonal seperti: rekognisi
atau pengakuan, dan promosi jabatan.
b) Penghargaan Intrinsik, yaitu bagian dari
pekerjaan itu sendiri, seperti tanggung
jawab, tantangan dan karakteristik umpan
balik dari pekerjaan, Gibson, Invancevich,
dan Donnelly.
d. Kriteria Keefektivan Kompensasi
Patton menunjukkan dalam kebijakan kompensasi
ada tujuh kriteria keefektivannya. Kompensasi
seharusnya : 28
1) Memadai.
tingkat minimal pemerintahan, serikat kerja dan
manajerial seharusnya dipenuhi.
2) Adil.
Tiap orang seharusnya diberi imbalan secara
adil, sesuai dengan usahanya, kemampuan dan
pelatihannya.
3) Seimbang.
Gaji/Upah, tunjangan, dan penghargaan lain
seharusnya member paket imbalan yang
menyeluruh dan layak.
4) Efektif-Biaya.
Gaji
seharusnya
tidak
berlebihan,
mempertimbangkan kemampuan organisasi
membayar.
5) Aman.
Gaji/upah seharusnya cukup untuk membantu
karyawan merasa aman dan membantunya
dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
6) Menyediakan insentif.
Imbalan seharusnya memotivasi kerja yang
efektif dan produktif.
7) Dapat diterima karyawan.
28
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Seharusnya karyawan memahami sistem
imbalan dan merasa bahwa sistem ini masuk
akal bagi perusahan atau bagi dirinya.
e. Tujuan Kompensasi
Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus
diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan
dalam memberikan kompensasi kepada karyawan
adalah sebagai berikut::
1) Mendapatkan karyawan yang cakap
Setiap perusahaan akan bersaing untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang
berkualitas untuk menunjang keberhasilannya,
salah satu caranya yaitu dengan menawarkan
fasilitas kompensasi yang berkualitas.
2) Mempertahankan karyawan yang ada
Sistem administrasi kompensasi yang menarik
akan dapat mempertahankan sumber daya
manusia yang dimiliki.
3) Meningkatkan produktivitas
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
kompensasi mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap peningkatan produktivitas.
4) Memperoleh keunggulan kompetitif
Sumber daya manusia merupakan salah satu
sumber daya yang memiliki kontribusi penting
dalam organisasi.
5) Aturan hukum
Berkaitan dengan aturan hukum, organisasi
harus menyesuaikan kompensasi dengan
peraturan yang berlaku secara nasional dan
daerah.
6) Sasaran strategi
Untuk memperoleh tenaga yang berkualitas
setiap organisasi harus mengeluarkan biaya
yang cukup besar.
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f.

Sistem Pemberian Kompensasi
Sistem pemberian kompensasi yang umum
diterapkan oleh organisasi atau perusahaan adalah
sebagai berikut:
1) Sistem waktu
Dalam sistem ini, besarnya kompensasi
ditetapkan berdasarkan standar waktu, seperti
jam, minggu, atau bulan.
2) Sistem hasil (output)
Dalam sistem ini, besarnya kompensasi
ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan
pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan
kilogram.
3) Sistem borongan
Pengupahan yang penetapan besarnya balas jasa
berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama
mengerjakan. Jadi, besar kecilnya balas jasa
yang diterima tergantung atas kecermatan
kalkulasi mereka.
3. Hubungan Kerja
a. Definisi Hubungan Kerja
Hubungan kerja dapat diartikan sebagai
hubungan yang terjadi antara bagian- bagian atau
individu-individu baik antara mereka di dalam
organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar
organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan
fungsi masing- masing dalam mencapai sasaran dan
tujuan organisasi. Hubungan kerja ini perlu dibina,
agar karyawan dapat saling bekerja sama dan
membantu dalam pencapaiam tujuan perusahaan. 29
Adapun Hubnungan Kerja Menurut ahli, menurut
Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian
hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara
pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian
yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun
29
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tidak tertentu. Sedangkan menurut Struthers,
mengatakan beberapa hubungan paling penting yang
dapat dimiliki seseorang karyawan dengan rekan
kerjanya dan hubungan kerja dapat diartikan sebagai
interaksi antara sesama rekan kerja, karyawan
dengan atasan dan karyawan dengan organisasinya.
Hubungan kerja yang terjalin diantara semua
pihak yang ada di perusahaan sudah tentu hubungan
kerja yang bertujuan untuk memajukan perusahaan.
Kerjasama yang terjalin diantara rekan kerja bisa
berupa kerjasama tim yang mana merupakan
perkumpulan dari berbagai macam pola piker
karyawan menjadi satu sehingga terdapat
pemahaman yang berbeda. Dengan begitu
menyimpulkan bahwa hubungan yang terjalin dalam
Tim (kelompok) kerja berpengaruh positif terhadap
loyalitas. Hubungan kerja di dalam organisasi
mempunyai tujuan terciptanya kemudahan serta
kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang
dan setiap unit karena adanya kesadaran bahwa
setiap orang atau unit lain serta timbulnya semangat
saling bantu.
b. Penerapan Hubungan kerja
Penerapan hubungan kerja antar karyawan yang
baik, akan terlihat pada suasana kerja yang: 30
1) Tidak terdapat konflik antar karyawan.
2) Setiap
karyawan
bersemangat
dan
bergairahdalam menyelesaikan pekerjaan yang
menjadi tugasnya.
3) Satu unit kerja akan memberikan hasil terbaik
bagi proses berikutnya untuk di kerjakan oleh
unit kerja yang lain.
4) Setiap masalah dapat diselesaikan dengan
penuh kekeluargaan

30
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5) Pelaksaan pekerjaan meliputi suasana santai
dan keakraban, bukan suasana yang mencekam
penuh ancaman, dan
6) Adanya saling menghargai dan percaya antara
karyawan.
Hubungan kerja antar atasan dan bawahan ini
perlu pula dibina untuk lebih memudahkan
pemberian motivasi kerja kepada karyawan,
disamping atasan terbantu dalam tugasnya melalui
informasi dan laporan yang lancar dan tepat waktu
dari bawah.
c. Faktor-faktor Hubungan Kerja
1) Komunikasi
Komunikasi merupakan kunci pembuka
dapat terjadiny hubungan kerja sama dengan
SDM. Komunikasi yang berlangsung dalam
pembinaan hubungan kerja dapat dibedakan
sebagai berikut :
a) Komunikasi Horizontal
b) Komunikasi Vertikal atas Bawah :
c) Komunikasi : Vertikal atas-bawah
2) Kerjasama Kelompok
Sasaran pembinaan hubungan kerja dalam
perusahaan adalah terciptanya kerja sama yang
kompak dan harmonis antara para SDM yang
ada. Adanya kerjasama SDM ini merupakan
bukti keberhasilan pimpinan dalam melakukan
pembinaan hubungan kerja dalam perusahaan.
Dengan adanya kerjasama kelompok akan
memudahkan pembinaan hubungan kerja antar
karyawan dan pemimpin.
3) Konflik dan Konsensus
Konflik berarti pertarungan, perselisihan dan
konsensus adalah kesepakatan dalam hidup
bersama, atau hidup berkelompok. Kedua
istilah ini merupakan kata benda abstrak
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(abstract noun) yang masing-masingnya
berperilaku seperti dua lengan timbangan yang
terdapat di kiri dan kanan sebuah neraca. Ketika
konflik membesar maka konsesnsus turun.
Sebaliknya disaat konflik turun maka konsensus
meninggi. Konflik dan konsensus selalu
terdapat dalam hubungan antar manusia. 31
d. Macam-macam Hubungan Kerja
1) Hubungan Kerja Vertikal adalah hubungan
kerja antara pimpinan dan bawahan.
2) Hubungan Kerja Horizontal adalah hubungan
kerja antara pejabat pada tingkat atau eselon
yang sama.
3) Hubungan Kerja Diagonal adalah hubungan
kerja antar pejabat yang berbeda induk unit
kerjanya dan berbeda juga tingkat atau
eselonnya.
4) Hubungan Kerja Fungsional adalah hubungan
kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai
bidang kerja sama.
5) Hubungan Kerja Informatif adalah hubungan
kerja yang dilakukan untuk saling memberikan
dan memperoleh keterangan antar unit atau
bidang.
6) Hubungan Kerja Konsultatif adalah hubungan
kerja antar pejabat yang karena jabatannya
berkepentingan melakukan konsultasi.
7) Hubungan Kerja Direktif adalah hubungan
kerja antara pimpinan unit.
8) Hubungan Kerja Koordinatif adalah hubungan
kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk
memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan
dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan
kegiatan yang saling berkaitan.

31

Ibid., hlm. 139-143.

30
4. Motivasi
a. Definisi Motivasi
Konsep motivasi berkembang pada tahun 1950an danwaktu itu ada tiga teori yang popular
sekalipun validitasnya saat ini dipertanyakan, namun
teori-teori ini masi banyak digunakan untuk
memberikan penjelasan tentang motivasi kerja.
Pemberian motivasi merupakan salah satu tujuan
agar karyawan yang diberi motivasi dapat bekerja
sesuai dengan acuan kerja dan taggung jawab yang
diberikan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai
dengan baik. Selain itu, juga terkandung unsur-unsur
upaya, yaitu upaya yang berkualitas dan diarahkan
serta konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi yang
ingin dicapai.
Istilah motivasi berasal dari kata latin “movere”
yang berarti dorongan atau menggerakan. Motivasi
adalah suatu kecenderungan untuk beraktivitas,
dimulai dari dorongan dalam diri dikatakan untuk
memuaskan motif. 32 Sedangkan motivasi kerja
adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk
melaukakan suatu tindakan atau pendorong
semangat kerja. Pemberian motivasi merupakan
salah satu tujuan agar karyawan yang diberi motivasi
dapat bekerja sesuai dengan acuan kerja dan taggung
jawab yang diberikan sehingga tujuan perusahaan
dapat tercapai dengan baik. Adapun beberpa
pendapat motivasi menurut para ahli sebagi berikut,
menurut Sulistiyani, motivasi adalah proses
pemberian dorongan kepada anak buah agar anak
buah dapat bekerja sejalan dengan batasan yang
diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara
optimal. Menurut Hasibuan, Motivasi merupakan
tindakan atau penggerak yang menghasilkan
32
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semangat kerja seseorang untuk bisa bekerja sama
memunculkan suatu ide kerja dalam mencapai target
yang diinginkan. Menurut Stephen P.Robbins,
motivasi sebagai proses yang menyebabkan
intensitas, arah, dan usaha terus-menerus indivisu
menuju pencapaian tujuan. 33 Sedangkan menurut
Samsudin, motivasi merupakan proses atau
dorongan dari luar terhadap individu atau kelompok
kerja agar mereka dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik.
Inti motivasi adalah harapan, yaitu keinginan
yang mengagumkan yang berupa impian untuk
mewujudkan
apa
yang
diinginkan
serta
mengembangkan keyakinan dan rencana untuk
mencapai tujuan. Beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi motivasi kerja adalah: atasan, rekan,
sarana fisik, kebijaksanaan dan peraturan, imbalan
jasa uang dan non uang, jenis pekerjaan dan
tantangan.
b. Faktor-faktor motivasi
Adapun menurut Afandi mengemukakan
beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja
yaitu:
1) Kebutuhan hidup
Kebutuhan untuk mempengaruhi hidup, yang
termasuk dalam kebutuhan ini adalah makan,
minum, perumahan, udara, dan sebagainya.
Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini
merangsang seseorang berprilaku dan giat
bekerja.
2) Kebutuhan masa depan
Kebutuhan akan masa depan yang cerah dan
baik sehingga tercipta suasana tenang, harmonis
dan oftimisme.
3) Kebutuhan harga diri
33
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Kebutuhan akan penghargaan diri dan
pengakuan serta penghargaan prestasi dari
karyawan dan masyarakat lingkungannya.
Idealnya prestasi timbul karena adanya prestasi,
tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi
perlu juga diperhatikan oleh pimpinan bahwa
semangkin tinggi kedudukan seseorang dalam
masyarakat atau posisi seseorang dalam
organisasi semangkin tinggi pula prestasinya.
4) Kebutuhan pengakuan
prestasi kerja Kebutuhan atas prestasi kerja yang
dicapai dengan menggunakan kemampuan,
keterampilan dan potensi optimal untuk
mencapai
prestasi
kerja
yang
sangat
memuaskan. Kebutuhan ini merupakan realisasi
lengkap potensi seseorang secara penuh.
c. Konsep Motivasi
Konsep motivasi yang dijelaskan oleh suwanto
adalah sebagai berikut: 34
1) Model Tradisional
Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja
meningkat perlu diterapkan sistem insentif
dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai
yang berprestasi.
2) Model Hubungan
Manusia Untuk memotivasi pegawai agar gairah
kerjanya meningkat adalah dengan mengakui
kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka
merasa berguna dan penting.
3) Model Sumber Daya Manusia Pegawai
dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya
uang atau barang tetapi juga kebutuhan akan
pencapaian dan pekerjaan yang berarti.
d. Jenis-jenis Motivasi
34
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1) Motivasi Intrinsik
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah
motif-motif
yang
menjadi
aktif
atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar,
karena dalam diri setiap individu sudah ada
dorongan untuk melakukan sesuatu.
2) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang
aktif dan berfungsinya karena adanya
perangsang dari luar.
e. Prinsip-prinsip motivasi
1) Perilaku berganjaran cenderung akan diulangi
2) Faktor motivasi yang di pergunakan harus di
yakini yang bersangkutan, dan
a) Standard unjuk kerjanya dapat dicapai
b) Ganjaran yang diharapkan memang ada
c) Ganjaran tersebut akan memuaskan
kebutuhannya.
3) Member ganjaran atas perilaku yang diiginkan
adalah motivasi yang lebih efektif daripada
menghukum perilaku yang dikehendaki.
4) Perilaku tertentu lebih “reinforced” apabila
ganjaran atau hukuman yang bersifat segera
dibandingkan dengan yang ditunda.
5) Nilai motivasional dari ganjaran atau hukuman
yang diantisipasi akan lebih tinggibila sudah
pasti akan terjadi dibandingkan dengan yang
masih bersifat kemungkinan.
6) Nilai motivasional dari ganjaran atau hukuman
akan lebih tinggi baik yang berakibat pribadi
dibandingkan dengan yang organisasional. 35
5. Loyalitas
a. Definisi Loyalitas
Istilah loyalitas pelanggan berasal dari loyalitas
merk yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada
35
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merk tertentu. Loyalitas timbul dari dalam diri
sendiri dan juga berasal dari kesadaran yang tinggi
bahwa dirinya dengan perushaan merupakan dua
pihak yang saling membutuhkan. Loyalitas adalah
mutu dari sikap setia (loyal), dengan berbuat
seoptimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik
bagi perusahan tersebut. hubungan perusahaan
dengan pengemudi menjadi harmonis, memberikan
dasar yang baik bagi pengemudi dalam melayanii
konsumen gojek, dapat mendorong terciptanya
loyalitas pengemudi, membentuk kerjasama yang
baik dengan adanya loyalitas atau kesetian terhadap
perusahaan, dan laba yang diperoleh meningkat.
Menurut Oliver, Loyalitas adalah sebagai
komitmen yang tinggi untuk membeli kembali suatu
produk atau jasa yang disukai di masa mendatang,
disamping pengaruh situasi dan usaha pemasar
dalam merubah perilaku. Dengan kata lain
konsumen akan setia untuk melakukan pembelian
ulang
secara
terus-menerus.
Robbins,
mengemukakan loyalitas merupakan proses yang
timbul sebagai akibat keinginan untuk setia dan
berbakti baik itu pada pekerjaannya, kelompok,
atasan maupun pada perusahaannya, hal ini
menyebabkan seseorang rela berkorban demi
memuaskan pihak lain atau masyarakat. Kesetiaan
ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan untuk
menjaga dan membela organisasi di dalam maupun
di luar pekerjaan dari orang yang tidak
bertanggungjawab. Menurut Reichheld, semakin
tinggi loyalitas para pegawai di suatu organisasi,
maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi. 36
36
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Loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah
satu unsur yang digunakan dalam penilaian
karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap
pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan
ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga
dan membela organisasi di dalam maupun di luar
pekerjaan dari gangguan orang yang tidak
bertanggung-jawab.
b. Aspek-aspek Loyalitas
Soegandhi, dkk mengemukakan aspek-aspek
loyalitas karyawan antara lain:37
1) Dorongan yang kuat untuk tetap menjadi
anggota perusahaan. Kekuatan aspek ini sangat
dipengaruhi oleh keadaan individu, baik tujuan
kebutuhan, maupun kecocokan individu dalam
melaksanakan pekerjaan di perusahaan.
2) Keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin
bagi perusahaan. Kesesuaian persepsi antara
karyawan dengan perusahaan yang di dukung
oleh suatu kesamaan tujuan dalam perusahaan
mewujudkan keinginan yang kuat dalam
berusaha maksimal.
3) Kepercayaan yang jelas serta bentuk penerimaan
yang penuh atas nilai-nilai perusahaan. Bentuk
kepastian kepercayaan yang diberikan karyawan
tercipta ketika kepercayaan perusahaan terhadap
karyawan itu sendiri ditunjukkan untuk
melaksanakan pekerjaannya.
c. Faktor-faktor Loyalitas
Dalam membangun dan meningkatan loyalitas
pelanggan, perusahaan harus memperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Adapun faktorTerhadap Loyalitas Kerja Pegawai Rutan Di Provinsi Aceh”. Jurnal Magister
Manajemen ISSN 2302-0199. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. pp. 88-98.
37
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faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan
adalah perhatian (caring), kepercayaan (trust),
perlindungan (length of patronage), dan kepuasan
akumulatif (overall).38
1) Perhatian (caring)
Perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi
segala
kebutuhan,
harapan,
maupun
permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan.
Dengan perhatian itu, pelanggan akan merasa
puas terhadap perusahaan dan melakukan
transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada
akhirnya mereka akan menjadi pelanggan
perusahaan yang loyal. Semakin perusahaan
menunjukan perhatiaannya, maka akan semakin
besar loyalitas pelanggan yang muncul.
2) Kepercayaan (trust)
Kepercayaan timbul dari suatu proses yang
lama sampai kedua belah pihak saling
mempercayai. Apabila kepercayaan sudah
terjalin antara pelanggan dengan perusahaan,
maka usaha untuk membinanya akan lebih
mudah, hubungan perusahaan dan pelanggan
tercermin dari tingkat kepercayaan para
pelanggan. Apabila tingkat kepercayaan
pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan
dengan pelanggan akan menjadi kuat. Salah
satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan
dalam membina hubungan dengan pelanggan,
yaitu segala jenis produk yang dihasilkan
perusahaan harus memiliki kualitas atau
kesempurnaan
yang
seharusnya
atau
sebagimana
yang
dijanjikan,
sehingga
38
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pelanggan tidak merasa tertipu, yang mana hal
ini dapat mengakibatkan pelanggan berpindah
ke produk pesaing.
3) Pelindungan (length of patronage)
Perusahaan
harus
dapat
memberikan
perlindungan kepada pelanggan, yang berupa
kualitas produk, pelayanan, complain ataupun
purna jual. Dengan demikian, pelanggan tidak
khawatir
perusahaan dalam
melakukan
transaksi dan berhubungan dengan pelanggan,
karena pelanggan merasakan perusahaan
memberikan perlindungan yang mereka
butuhkan.
4) Kepuasan Akumulatif (overall satisfaction)
Kepuasan akumulatif adalah keseluruhan
penilaian berdasarkan total pembelian dan
konsumsi atas barang dan jasa pada suatu
periode
tertentu.
Kepuasan
akumulatif
ditentukan oleh berbagai komponen seperti
kepuasan terhadap sikap agen (service
provider) dan kepuasan atas perusahaan itu
sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat
memberikan rasa puas kepada pelanggan dalam
melakuan segala transaksi dengan perusahaan,
sehingga dalam hal ini perusahaan harus
memperhatikan dan meningkatkan fungsi dan
kegunaan dari segala fasilitas dan sumber daya
yang
dimiliki
agar
pelanggan
dapat
dimanfaatkan nya kapan saja dan dimana saja.
d. Indikator Loyalitas Karyawan
Ada beberapa indikator yang terdapat di dalam
pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara
lain:
1) Taat pada peraturan.
Setiap bekerja disuatu perusahaan memiliki
peraturan yang berbeda-beda, sehingga setiap
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karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut
harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh
perusahaan. Seperti pengemudi gojek disetiap
pekerjaan yang dilakukan pengemudi harus
mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh
perusahaan.
2) Tanggung jawab.
Melakukan pekerjaan dalam perusahaan setiap
karyawan harus bertanggung jawab atas
pekerjaan yang karyawan lakukan. Pengemudi
Gojek harus bertanggung jawab atas amanah
yang sudah diberikan perusahaan, seperti
mengantar penumpang, mengantar makanan,
dan barang sesuai tempat yang sudah di
amanahkan oleh konsumen kepada pengemudi
gojek.
3) Sikap kerja.
Sikap bekerja adalah prilaku kita kepada orang
lain, seperti dalam bekerja harus memiliki sikap
kerja yang tinggi kepada setiap karyawan
lainnya. Pada pengemudi gojek harus bersikap
baik kepada konsumen maupun perusahaan,
tidak ada konflik dan bertanggung jawab yang
tinggi tehadap amanah.
6. Ekonomi Islam
a. Definisi Ekonomi Islam
Islam merupakan ajaran universal bukan hanya
berbicara tentang ibadah secara vertical kepada
Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua
aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya.
Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan
tatanan Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW.
kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam.
Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam
adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal
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yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku
luwes bahkan bisa mengalami perubahan.
Ekonomi Islam merupakan setiap bentuk
aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat
atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi
sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah
SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi
kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas
produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan
masyarakat luas. Adapun ekonomi islam menurut
para ahli:
1) Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi
Islam adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan
Sosial yang mempelajari mengenai masalahmasalah ekonomi masyarakat yang diangkat
dari nilai-nilai islam. Muhammad Abdul Manan
mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan
bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang
didasarkan pada empat bagian nyata dari
pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan
qiyas.
2) Selain Muhammad Abdul Manan, Hasanuz
Zaman juga mengungkapkan tentang Pengertian
Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan
pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang
mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan
pembuangan sumber daya material untuk
memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak
hanya itu, Ekonomi Islam juga memungkinkan
mereka untuk melakukan kewajiban mereka
kepada Allah dan masyarakat.
3) Monzer Kahf juga mengungkapkan tentang
Pengertian Ekonomi Islam. Bahwa Ekonomi
Islam adalah bagian dari Ilmu Ekonomi yang
mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti
kajian ekonomi islam ini tidak dapat berdiri
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sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan
mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu
pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan
termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang
berfungsi sebagai tool of analysis; seperti
matematika, statistik, logika, ushul fiqh.
b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi
Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu
tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan
tanggung jawab.
1) Tauhid
Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang
menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan
akhirat Ketika seseorang mengesakan dan
menyembah Allah Swt. Hal itu akan
berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa
segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam
rangka beribadah kepada Allah SWT karena
pada dasarnya segala sesuatu bersumber serta
kesudahannya berakhir pada Allah Swt.
2) Keadilan dan Keseimbangan
Prinsip keadilan merupakan landasan untuk
menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan
ekonomi sehingga berdampak positif bagi
pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Prinsip
keseimbangan
mencerminkan
kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran,
pertumbuhan dan pendistribusian dan antara
pendapatan kaum yang mampu dan yang
kurang mampu
3) Kehendak bebas
Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT.
memiliki
kebebasan
mutlak
dalam
berkehendak, begitupun dengan manusia yang
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memiliki hak untuk memilih apa yang akan
diperbuatnya bahkan dalam mengambil
pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya,
setiap orang diberikan kebebasan dengan cara
yang ia sukai. Namun demikian, manusia yang
baik
adalah
manusia
yang
mampu
menggunakan kebebasan itu dalam rangka
penerapan tauhid dan keseimbangan dalam
hidupnya.
4) Tanggung Jawab
Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang
diberikan pada setiap orang untuk berbuat
sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun
atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang
ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab
terhadap apa yang menjadi pilihannya. 39
c. Karakteristik Ekonomi Islam
Ajaran Islam yang rahmatan lil„alamin
tentunya akan melahirkan system perekonomian
yang rahmatan lil‟alamin pula, oleh karenanya
karakteristik ekonomi Islam mencakup aspek
normatif – idealis – deduktif serta historis – empiris
– induktif. Karakteristik ekonomi Islam tersebut
antara lain: 40
1) Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari Allah)
Ekonomi Islam merupakan ajaran yang
bersumber dari Allah Swt. dimana kegiatan
ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk
memperkecil kesenjangan diantara masyarakat
sehingga umat manusia bisa bisa hidup dalam
kesejahteraan di dunia dan akhirat.
2) Rabbaniyah al-Hadf (bertujuan untuk Allah)

39
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Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah Swt.
sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan
suatu ibadah yang diwuudkan dalam hubungan
antar manusia untuk membina hubungan
dengan Allah. Islam mensyariatkan agar selalu
beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan
allah, tidak mendzalimi orang lain dan
bertujuan memberikan kemaslahatan bagi
semua manusia.
3) Al-Raqabah al-Mazdujah (control di dalam dan
di luar)
Ekonomi islam menyertakan pengawasan yang
melekat bagi semua manusia yang dimulai dari
diri masing-masing sebagai leader (khalifah)
bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya
yaitu dari luar yang melibatkan institusi,
lembaga ataupun seorang pengawas.
4) Al-Jam’u bayna al-tsabat wa al-murunah
(penggabungan antara yang tetap dan yang
lunak).
Islam membolehkan manusia untuk beraktivitas
ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak
bertentangan dengan larangan yang sudah
ditetapkan, yang sebagian besar berakibat pada
kerugian orang lain.
5) Al-Tawazun bayna al-maslahah al-fard wa aljama’ah (keseimbangan antara kemaslahatan
individu dan masyarakat)
Segala aktivitas yang diusahakan dalam
ekonomi Islam bertujuan untuk membangun
harmonisasi kehidupan sehingga kesejahteraan
masyarakat bisa tercapai yang berawal dari
ketercapaian kesejahteraan masing-masing
individu dalam suatu golongan masyarakat.
6) Al-Tawazun bayna al-madiyah wa al-rukhiyah
(keseimbangan antara materi dan spiritual)
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7)

8)

Islam memotivasi manusia untuk mencari
rezeki serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan
dan bukan untuk berlebih-lebihan dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena
Allah
menyandingkan
seseorang
yang
berprilaku berlebih-lebihan (mubadzir) dengan
setan sebagai saudaranya.
Al-Waqi’iyah (realistis)
Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha
kecil dalam masyarakat serta dapat mengadopsi
segala sistem yang ada dengan menghilangkan
unsure keharaman yang ada di dalamnya.
Al-Alamiyyah (universal)
Ekonomi Islam merupakan ajaran universal
yang dapat dipraktekkan oleh siapa pundan
dimana pun memiliki tujuan win-win solution
yang dapat dideteksi dengan tersebarnya
kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan
kerusakan di muka bumi.

B. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang
merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan
metode kuantitatif. 41 Berdasarkan kajian teoritis dan empiris
maka hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Ha : Terdapat pengaruh pada kompensasi secara parsial
terhadap loyalitas pengemudi.
Ho : Tidak terdapat pengaruh pada kompensasi secara
parsial terhadap loyalitas pengemudi.
2. Ha : Terdapat pengaruh pada hubungan kerja secara
parsial terhadap loyalitas pengemudi.

41
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Ho : Tidak terdapat pengaruh pada hubungan kerja secara
parsial terhadap loyalitas pengemudi.
3. Ha : Terdapat pengaruh pada motivasi secara parsial
terhadap loyalitas pengemudi.
Ho : Tidak terdapat pengaruh pada motivasi secara
parsial terhadap loyalitas pengemudi.
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