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ABSTRAK 

Peran karyawan terhadap keberlangsungan suatu usaha berkaitan 

dengan tanggung jawab individu dan kelompok dalam menjalankan 
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam 
menjalakan usaha pengolahan sabut kelapa peran kinerja karyawan 

sangat penting bagi keberlangsungan usaha sabut kelapa karna apabila 
kinerja karyawan berlangsung dengan apa yang diharapkan tentunya 

organisasi/usaha akan mencapai tujuannya dengan baik. Dalam 
menjalakan usaha pengolahan sabut kelapa peran kinerja karyawan 
sangat penting bagi keberlangsungan usaha sabut kelapa karna apabila 

kinerja karyawan berlangsung dengan apa yang diharapkan tentunya 
organisasi/usaha akan mencapai tujuannya dengan baik. Tetapi dalam hal 
ini banyak karyawan yang tidak mengindahakan peranya sebagai mana 

mestinya, masih banyaknya karyawan yang tidak menjalakan perannya 
dengan baik. Dari hasil observasi yang doleh penelti, peneliti banyak 

menemukan ketidak sesuaian dengan peran yang karyawan perankan 
seperti karyawan dalam bidang penjemuran, ditemukan karyawan yang 

mencampurkan sabut kelapa yang sudah kering dan yang belum kering 

hal ini menyebabkan sering terjadi komplain dari pembeli sehingga usaha 
sabut kelapa mengalami penurunan akibat kurangnya peran karyawan 
dalam menjalankan perannya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
risearch) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif sumber 
data primer yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian  dan data 

sukunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Dengan 
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran kinerja 
karyawan terhadap keberlangsungan usaha sabut kelapa suhadi dapat 
dilihat dari 4 indikator, pertama mengedepankan mutu kerja. Kedua, 

adanya kualitas kerja. Ketiga, para karyawan harus tepat waktu. 
Keempat, sikap baik dan bertanggung jawab pada pekerjaan. Sumber 
daya manusia ini harus mempunyai sikap dan sifat yang jujur, yang 

mengerti tentang bisnis-bisnis dalam islam agar ketika mereka 
melakukan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengandalkan upah/gaji 

tetapi menganggap bahwa pekerjaan mereka melibatkan Allah SWT dan 
sebagai sarana ibadah agar setiap apa yang mereka peroleh selalu 
bersyukur dan tidak adanya sifat iri dan dengki terhadap karyawan 

lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kinerja karyawan 
berdampak pada keberlangsungan usaha yang dijalankannya di mana 
karayawan ini bekerja dari awal pembuatan sampai dengan penjualan. 

Jika di tinjau dalam bisnis syariah, maka usaha sabut kelapa suhadi ini 
sudah mencakup pada aspek-aspek hukum islam. 

 

Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Keberlangsungan Usaha  
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ABSTRACT 

 

The role of employees in the sustainability of a business is related to 

individual and group responsibilities in carrying out the authorities and 

responsibilities assigned to them. In running a coconut coir processing 

business, employee performance is very important for the sustainability 

of the coco coir business because employee performance goes as 

expected, of course the organization/business will achieve good goals. In 

running a coconut coir processing business, employee performance is 

very important for the sustainability of the coco coir business because 

employee performance goes as expected, of course the 

organization/business will achieve good goals. But in this case, many 

employees do not heed their role as a viewer, there are still many 

employees who cannot be relied on properly. From the observations 

made by the researchers, many researchers found discrepancies with the 

roles that employees played such as employees in the drying field, found 

employees who mixed dry and undried coconuts this caused frequent 

complaints from buyers so that the coconut fiber business decreased due 

to lack of the role of employees in carrying out work. 

The type of research used is a descriptive field research with a 

qualitative approach, primary data sources obtained from the field or 

research locations and secondary data obtained from various library 

sources. With data collection techniques through observation, interviews 

and documentationThe results of the study indicate that the role of 

performance on the sustainability of Suhadi's coir business can be seen 

from 4 indicators, the first is about cooperation. Second, the quality of 

work. Third, employees must be punctual. Fourth, good attitude and 

responsibility for work. These human resources must have an honest 

attitude and character, who understands about businesses in Islam so 

that when they do their work they don't just rely on salary/salary but 

assume that their work involves Allah SWT and as a means of worship for 

which they are grateful. always grateful and not envious and envious of 

employees. The conconclusion of this study is that the work of 

employeeshas an impact on the sustainability of business they run where 

they work and from the beginnimg of manufacture to sales. If is reviewed 

in sharia business, then Suhadi`s coconut coir business already covers 

aspects of Islamic law.    
 

Keywords: Employee Performance, Business Continuity 
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MOTTO 
 

 

                             
 

Artinya : 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 

dirugikan. (Q.S. Al-Ahqaaf [46] : 19) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum penulis mengadakan pembahasan yang lebih 

mendalam tentang penulisan skripsi ini, penulis akan 

mendefinisikan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul penelitian. Pemberian arti ini dimaksudkan untuk 

menghindari kesalah pemahaman pembaca terhadap judul 

penelitian, akibat dari pemaknaan arti judul yang berbeda-beda 

dari setiap pembaca. Adapun judul penelitian yang diangkat oleh 

peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah: ―ANALISIS PERAN 

KINERJA KARYAWAN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN 

USAHA SABUT KELAPA SUHADI DALAM PERSPEKTIF 

BISNIS SYARIAH‖. Berikut ini merupakan penguraian istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian yang diharapkan 

dapat memberikan gambaran terhadap maksud dari penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis 

adalah penyedikan suatu peristiwa (karangan perbuatan) 

suatu pemeriksaan terhadap mengungkap unsur-unsur dan 

hubunganya.
1
 

2. Peran 

Peran adalah kombinasi, posisi dan pengaruh seseorang 

melakukan hak dan kewajiban yang berarti telah 

menjalankan suatu peran. Peran dapat berarti tindakan yang 

dilakukan individu atau kelompok dalam suatu peristiwa.
2
 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan atau 

penampilan kerja seorang karyawan. menurut mailer adalah 

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

Pustaka Utama, 2011), 225 
2 Feter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, 

(Jakarta: Modern Press, 2003), 163 
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kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

yang dibebankanya.
3
 

4. Sabut Kelapa 

     Sabut kelapa merupakan bagian terluar buah kelapa yang 

nenbungkus tempurung kelapa. Ketebalan sabut kelapa 

berkisar 5-6 cm yang terdiri atas lapisan terluar (exocarpium) 

dan lapisan dalam (endocarpium).
4
 

5. Keberlangsungan Usaha 

     Keberlangsungan usaha (going concern)  adalah  sebuah  

situasi  yang  menerangkan kondisi yang masih berlangsung 

dan terus berjalan secara konsisten maupun berkembang, yang 

akhirnya akan menerangkan akan ketahanan suatu keadaan. 

Keberlangsungan usaha merupakan suatu  kondisi  usaha  

yang   didalamnya   menerangkan   bagaimana   cara   

mempertahankan, melidungi,   dan  mengembangkan  

sumberdaya    yang akhirnya    tercapainya    tujuan    yang 

diharapkan   oleh   suatu bisnis   tertentu. Keberlangsungan  

usaha memiliki  hubungan dengan kemungkinan yang akan 

terjadi seperti resiko dan ancaman. Maka itu pengelolaan 

keuangan dan non keuangan merupakan modal dalam suatu 

keberlangsungan usaha.
5
 

6. Bisnis Syariah 

     Bisnis Syari’ah Merupakan sebuah usaha untuk 

memproduksi barang dan jasa guna menghasilkan sesuatu 

dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Bisnis Syariah 

merupakan sebuah bentuk penerapan/ perwujudan dari aturan 

syariat Allah. Sesungguhnya bentuk bisnis berbasis syariah 

tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan bisnis 

konvensional pada umumnya, yang menjadi perbedaan 

dengan bisnis pada umumnya hanya terletak pada proses 

                                                         
3 Soekidjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Rineka Cipta, 2009). 

124 
4 Titi Indahyani, Pemanfaatan Limah Sabut Kelapa, Jakarta Vol.2 No 1. 

April 2011:15-23 
5 Maruli Simalango, Asas Keberlangsungan Usaha (Going Concern) dalam 

Hukum Kepailitan Indonesia, 60. 
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penjalanannya yang berpegangan pada ketentuan dan syariat 

Allah SWT dalam menjalankan aktivitas muamalah.
6 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya sumber daya manusia sangat penting bagi 

suatu perusahaan atau suatu lembaga dalam   mengelola, 

mengatur, dan menjalankan kegiatan di suatu organisasi, agar 

dapat mencapai kemampuan yang maksimal dan memiliki sikap 

yang profesional, setiap organisasi lainnya memiliki bagian 

pengelolaan sumber daya manusia, para pengelola sumberdaya 

manusia lainnya melaksanakan tugas mengangkat, melatih, 

membayar, memotivasi, memelihara.
7

 Karena manusia dalam 

suatu lembaga pemerintah, organisasi atau perusahaan 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Manusia menjadi 

penggerak dan penentu jalannya organisasi dimana mereka 

mampu mengetahui informasi- informasi dari lingkungan dengan 

menggunakan teknologi. Berhasil atau gagalnya pelaksanaan 

fungsi- fungsi manajemen tergantung pada sejauh mana kualitas 

sumber daya manusianya. 

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal 

dasar dalam masa pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas 

akan menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal sesuai dengan 

target kerjanya. Sebaliknya sumber daya manusia juga 

mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya.  

Keinginan para pegawai untuk memenuhi kebutuhan inilah 

yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan 

atau bekerja. Kinerja organisasi tergantung pada kinerja 

pegawainya, atau dengan kata lain kinerja karyawan akan 

memberikan kontribusi pada kinerja organisasi, dapat diartikan 

bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu ataupun 

kelompok dapat memberikan  kekuatan atau pengaruh atas 

kinerja organisasinya. Kinerja pegawai adalah hal yang  penting  

untuk  diperhatikan organisasi,  karena dapat  mempengaruhi  

                                                         
6 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 23. 
7 Danang Sunyato, Manajemen dan Perkembangan Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Erlangga, 2002), 97. 
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tercapainya  tujuan dan kemajuan organisasi untuk dapat 

bertahan dalam suatu persaingan global yang sering berubah atau 

tidak stabil 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini setiap perusahaan 

pasti akan berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan 

hidup perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Setiap 

perusahaan perusahaan harus dapat mengantisipasi setiap 

perubahan yang muncul. Antisipasi tersebut dimaksudkan agar 

perusahaan dapat mencapa tujuan yang telah ditetapkan tanpa 

adanya gangguan dan hambatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka perusahaan harus menciptakan kinerja yang baik dari 

karyawannya. Karena kinerja karyawan merupakan aspek yang 

penting dan menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan. 

 Keberlangsungan usaha dan pertumbuhan dari suatu 

organisasi bukan hanya ditentukan oleh dari keberhasilan dalam 

mengelola keuangan, pemasaran, serta produknya, tetapi juga 

ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola sumber daya 

manusia. Saat ini sumber daya manusia dianggap sebagai sumber 

daya yang penting bagi organisasi, karena tanpa sumber daya 

manusia yang berkualitas, maka organisasi tidak akan mampu 

bertahan dalam persaingan. 

Peran karyawan terhadap keberlangsungan sebuah usaha 

merupakan suatu yang sangat penting karena karyawan adalah 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun 

masyarakat. Kinerja karyawan merupakan sebuah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi suatu organisasi. Peran karyawan terhadap 

keberlangsungan suatu usaha berkaitan dengan tanggung jawab 

individu dan kelompok dalam menjalankan wewenang dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Indonesia merupakan negara kepualauan penghasil kelapa 

terbesar dunia dengan luas 3,8 ha (juta) atau 31,4% dari luas 

kelapa di dunia dengan hasil produksi sebesar 12,91 (milyar) atau 

(24,4%) dari hasil produksi buah kelapa didunai. Dengan hasil 

produksi coco fiber sebesar 0,6% dari seluruh coco fiber diduia, 
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Namun, meskipun indonesia memiliki luas perkebunan dan hasil 

produksi terbesar dan terbanyak akan tetapi indonesia masih jauh 

tertinggal dari negara-negara pengahasil kelapa dalam sektor 

pemamfaatan limbah sabut kelapa (Coco fiber). Contoh saja 

Negara Srilanka meskipun hanya neniliki luas perkebunan kelapa 

seluas 0,4 ha/juta dengan hasil produksi 2,63 atau 5% dari hasil 

produksi kelapa di dunia menyumbangkan produk Coco fiber 

sebesar 50,3% di seluruh dunia ini menunjukan pengolahan 

limbah sabut kelapa di Srilanka bisa dikatakan sudah optimal.
8
 

Dari data tersebut menunjukan di pengelolaan limbah sabut 

kelapa di indonesia masih sangat kurang padahal indonesia 

merupakan penghasil buah kelapa terbesar di dunia.  

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah pesisir pantai, 

banyak dari masyarakat daerah tersebut yang menanam pohon 

kelapa sebagai sumber mata pencaharian dari masyarakat. 

Berbudi daya pohon kelapa merupakan sesuatu yang cocok 

untuk daerah pesisir barat dan juga dari segi perawatan pohon 

dirasa para petani tidak terlalu sulit, sehingga dapat dilihat 

disepanjang jalan di Kabupaten Pesisir Barat hampir semua 

lahan ditanami pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan 

mayoritas perkebunan di daeeah Pesisir Barat yang menyokong 

pendapatan masyarakat daerah dari hasil penjualan yang dijual 

berupa kopra dan batok kelapa. Akan tetapi, dari bagian-bagian 

yang dapat dijual dari kelapa tersebut ada bagian yang tidak ada 

tempat untuk memasarkannya atau menjualkannya, yaitu sabut 

kelapa. Dari banyaknya kelapa yang dipanen oleh masyarakat 

daerah Pesisir Barat menghasilkan sabut kelapa yang hanya bisa 

digunakan untuk keperluan memasak oleh masyarakat dan 

terjadi penumpukan sabut kelapa diberbagai tempat bahkan 

disemua perkebunan kelapa masyarakat dapat dipastikan ada 

tumpukan atau gunungan sabut kelapa yang tidak ada tempat 

untuk memasarkannya atau tidak ada pengolahannya. Sehingga 

sabut kelapa tersebut menjadi limbah yang tidak terkendali dari 

perkebunan kelapa di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan 

                                                         
8 https://pelakubisnis.com/pt-mahligai-indococo-fibre-potensi-ekspor-sabut-

kelapa. Diakses pada 15 September 2021. 

https://pelakubisnis.com/pt-mahligai-indococo-fibre-potensi-ekspor-sabut-kelapa
https://pelakubisnis.com/pt-mahligai-indococo-fibre-potensi-ekspor-sabut-kelapa


 

 

6 

limbah tersebut memunculkan ide dari Bapak Suhadi untuk 

mencari cara dalam mengurangi atau menghilangkan limbah. 

Hal tersebut yang membuat Bapak Suhadi membuka Pabrik 

Pengolahan limbah sabut kelapa di tahun 2012 dengan maksud 

agar dapat meminimalisir limbah dan menambah nilai 

penghasilan masyarakat dari hasil penjualan sabut kelapa yang 

awalnya hanya sebagai limbah.       

Usaha pabrik sabut kelapa suhadi merupakan usaha yang 

bergerak di bidang pengolahan limbah sabut kelapa menjadi 

produk coco peat dan coco fiber. Penelitian ini dilakukan di usaha 

pabrik kelapa suhadi karena melihat dari beberapa indikator, seperti 

besar perusahaan yang dilihat dari aset serta pendapatan perusahaan, 

serta  pangsa pasarnya yang lebih luas dari kompetitornya. Awal 

ketertarikan Pak Suhadi untuk mendirikan usaha sabut kelapa ini 

adalah beliau melihat banyaknya bahan baku yang melimpah di 

sekitar tempat beliau tinggal. Usaha ini asal mulanya di dirikan 

oleh Pak Suhadi pada tahun 2012 di desa Marang Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah karyawan 

sebanyak 10 orang. Seiring dengan perkembangan waktu pada 

tahun 2015 pak Suhadi memutuskan untuk memindahkan tempat 

usahanya ke desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur 

kabupaten Pesisir Barat dengan alasan kecamatan Ngambur lebih 

strategis karena dekat dengan bahan baku untuk usahanya yaitu 

limbah kulit kelapa. Hingga saat ini jumlah karyawan yang 

bekerja sebanyak 15 orang. Usaha sabut kelapa suhadi hanya 

fokus memproduksi coco fiber dan coco peat dengan target 

pemasaran produk ini adalah masyarakat disekitar pabrik yang 

menggunakan coco peat sebagai campuran pupuk organik tetapi 

untuk produk coco fiber pemasarannya ke masyarakat sekitar 

yang membutuhkan coco fiber untuk keperluan seperti bahan 

baku sofa. Untuk saat ini pemasaran coco fiber lebih ke pemasok 

yang berasal dari luar daerah. 

Pabrik sabut kelapa Suhadi adalah usaha yang bergerak di 

industri pengolahan limbah sabut kelapa menjadi coco fiber dan 

coco peat. Industri ini sudah didirikan sejak tahun 2012 dan 

masih beroperasional hingga saat ini. Bahan baku produksi usaha ini 

bersumber dari limbah kulit kelapa yang di dapat dari masyarakat di sekitar 
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pabrik. Dalam proses produksi sangat diperlukan kinerja karyawan 

baik berupa keterampilan dan menggunakan mesin produksi dan 

keuletan dalam proses penjemuran coco fiber. Dalam pengolahan 

sabut kelapa ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk 

menjadikan limbah kulit kelapa menjadi coco fiber dan cocopeat 

setiap karyawan memiliki tugas masing-masing di pekerjaan. 

Sebelum menjadi coco fiber dan coco peat sabut kelapa melewati 

proses penggilingan, penjemuran, pengayakan serta 

pengempresan dan pengepakan. Dalam proses produksinya sudah 

menggunakan mesin akan tetapi keterampilan dan kemampuan 

karyawan masih tidak bisa dipisahkan dari proses produksinya. 

Karyawan dipabrik pak suhadi merupakan masyarakat di sekitar 

lokasi pabrik yang bernotaben pendidikan yang kurang sehingga 

kemampuan dari setiap karyawan sangat terbatas. 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Karyawan Usaha Sabut Kelapa Suhadi 

No Bidang Pekerjaan Jumlah Karyawan 

1. Penjaga dan Asisten 1 Orang 

2. Mekanik Mesin 1 Orang 

3. Penggiling 4 Orang 

4. Pengayak 4 Orang 

5. Penjemur 3 Orang 

6. Pengepres dan Pengepak 2 Orang 

Total Jumlah 15 Karyawan 

Sumber Data : Hasil Wawancara tahun 2021 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Hasil Produksi Usaha Sabut Kelapa Suhadi 3 Tahun 

Terakhir 

No Tahun Jumlah 

1 2019 350 ton 

2 2020 310 ton 

3 2021 250 ton 

Jumlah 910 ton 

Sumber Data : Hasil Wawancara tahun 2021 
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Dalam temuan peneilitian dilapangan, ditemukan bahwa hasil 

produksi usaha sabut kelapa pak suhadi pada tahun 2019 sebesar 

350 ton, pada tahun 2020 hasil produksi sebesar 310 ton dan 

pada tahun 2021 sampai bulan Agustus sebanyak 250 ton. Dari 

temuan tersebut, terlihat penurunan hasil produksi sabut kelapa 

dari tahun ke tahun. Sebagai pelaku usaha tentunya merupakan 

suatu tuntutan untuk dapat terus bertahan meskipun banyak 

permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan berkurangnya hasil produksi seperti yang 

dijelaskan diatas merupakan latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, apakah peran kinerja karyawan di pabrik sabut 

kelapa Suhadi yang menurun kinerjanya yang membuat hasil 

produksi juga menurun, sehingga dapat mempengaruhi 

keberlangsungan usahanya. Dalam menjalakan usaha pengolahan 

sabut kelapa peran kinerja karyawan sangat penting bagi 

keberlangsungan usaha sabut kelapa karna apabila kinerja 

karyawan berlangsung dengan apa yang diharapkan tentunya 

organisasi/usaha akan mencapai tujuannya dengan baik. Tetapi 

dalam hal ini banyak karyawan yang tidak mengindahakan 

peranya sebagai mana mestinya, masih banyaknya karyawan 

yang tidak menjalakan perannya dengan baik. Dari hasil 

penelitian yang diteliti oleh penelti, peneliti banyak menemukan 

ketidak sesuaian dengan peran yang karyawan perankan seperti 

karyawan dalam bidang penjemuran, ditemukan karyawan yang 

mencampurkan sabut kelapa yang sudah kering dan yang belum 

kering hal ini menyebabkan sering terjadi komplain dari pembeli 

sehingga usaha sabut kelapa mengalami penurunan akibat 

kurangnya peran karyawan dalam menjalankan perannya. 

Peran dan kerja merupakan faktor utama dari sumber daya 

manusia yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja 

sebuah organisasi atau peruasahaan di tentukan oleh bagaimana 

kinerja yang dimiliki oleh karyawan organisasi tersebut. Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
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seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
9
 

 

Tabel 1.3 

Hasil Kerja Karyawan 

No 
Nama 

karyawan 
Bidang kerja 

Produksi 

perminggu Karakter 

karyawan Coco 

fiber 

Coco 

peat 

1. Khodar Penggilingan 7 ton - Baik 

2. Hamzah Penjemuran 7 ton - Baik 

3. Warito Pengayakan 7 ton - Baik 

4. Subagyo Pengepresan  7 ton - Baik 

 

Pada tabel 1.3, terdapat data hasil kerja karyawan dengan 

mengambil sampel dari tiap-tiap bagian pengolahan sabut kelapa 

suhadi. Dapat kita lihat bahwa hasil produksi coco fiber yang 

dihasilkan perminggu adalah 7 ton. Disetiap bagian proses 

produksi terlihat berjalan baik, tidak ada hambatan produksi 

dalam suatu bidang kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kinerja karyawan stabil dan tidak ada penghambat dalam 

mencapai hasil produksi. 

Sebagai pedoman hidup umat islam, Al-Qur’an dengan jelas 

mengatur kegiatan dalam berbisnis dan melakukan aktivitas 

bisnis dianggap sebagai pekerjaan yang dapat memberikan 

keuntungan. Oleh karena itu, didalam Al-Qur’an sangat jelas 

diterangkan bahwa islam mendorong umat islam untuk 

melakukan kegiatan transaksi bisnis dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam Al-Qur’an telah ditetapkan prinsip-prinsip serta 

pedoman untuk mengatur aktivitas bisnis yang tetap berlandas 

pada nila-nilai islam. Dalam Q.S At-Taubah Ayat 105 

menerangkan tentang keaktifan serta etos kerja yang harus 

dimiliki individu maupun kelompok dalam bekerja, sebagai 

berikut: 

 

                                                         
9  Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta : Refika Aditama, 2005), 9. 
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ِت  ُۡ يِِم ٱۡىَغ ًٰ َعٰ وَن إِىَ ُ َعَميَُنۡم َوَزُسىىُهُۥ َوٱۡىُمۡؤِمىُىَنَۖ َوَستَُسدُّ َوقُِو ٱۡعَميُىاْ فََسََُسي ٱَّلله

َدِح فَُُىَجِّئُُنم ثَِمب ُمىتُۡم تَۡعَميُىَن  هَٰ   َ٘ٓٔوٱىشه
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah {9}:105) 
10

 

 

Islam juga memberikan perhatian mengenai pedoman-

pedoman yang harus dilakukan oleh umat muslim dalam kinerja 

pekerjaannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah di dalam Al-

Qur’an Surah An-Nahl Ayat 97 : 

 

ًٰ َوهَُى ُمۡؤِمٞه فَيَىُۡحَُُِىههُۥ َحَُٰىحٗ  ه َذَمٍس أَۡو أُوثَ يِٗحب مِّ  َوىَىَۡجِزََىههُۡم أَج َمۡه َعِمَو َصٰ
َۖ
 طَُِّجَٗخ

َزهُم ثِأَۡحَسِه َمب َمبوُىاْ ََۡعَميُىَن  ۡۡ٧٩  
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” (Q.S. An-Nahl {16}:97). 
11

 

Maksud dalam Al-Qur’an surah An-Nahl Ayat 97 yang isinya 

di dalam dunia kerja seorang pegawai/karyawan harus bekerja 

dengan baik dan ikhlas supaya mendapatkan balasan yang baik 

pula sesuai dengan kinerja yang telah mereka lakukan. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan untuk 

memperdalam dan memahami bagaiman peran kinerja karyawan 

bagi keberlangsungan suatu usaha khususnya usaha sabut kelapa 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS PERAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP 

KEBERLANGSUNGAN USAHA SABUT KELAPA 

SUHADI DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH”. 

 

  

                                                         
10

 Departemen Agama RI, Al-Aliyy, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2006). 162 
11

 Departemen Agama RI, Al-Hufaz , (Bandung: Cordoba, 2020). 278 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus 

     Agar penelitian ini terfokus pada sasaran yang diinginkan, 

maka penelitian ini difokuskan pada tinjaun bisnis syariah 

terhadap keberlangsungan usaha sabut kelapa suhadi dalam 

proses produksi dan pendapatan di Desa Sumber Agung 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Adapun sub-fokus penelitian dibagi menjadi 2 sub-fokus 

penelitian, yaitu: 

a. Peran kinerja karyawan terhadap keberlangsungan usaha 

sabut kelapa suhadi dalam proses produksi dan 

pendapatan di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Tinjauan prespektif bisnis syariah terhadap 

keberlangsungan usaha sabut kelapa suhadi dalam proses 

produksi dan pendapatan di Desa Sumber Agung 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Peran Kinerja Karyawan Terhadap 

Keberlangsungan Usaha Sabut Kelapa Suhadi Di Desa 

Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat? 

2. Bagaimana Peran Kinerja Karyawan Terhadap 

Keberlangsungan Usaha Sabut Kelapa Suhadi Di Desa Sumber 

Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Dalam 

Prespektif Bisnis Syariah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kinerja Karyawan 

Terhadap Keberlangsungan Usaha Sabut Kelapa Suhadi Di 

Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kinerja Karyawan 

Terhadap Keberlangsungan Usaha Sabut Kelapa Suhadi Di 

Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat Dalam Prespektif Bisnis Syariah. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dapat 

diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menerapkan 

teori-teorinya dalam pembelajaran dan membandingkannya 

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dari hasil 

penelitian analisis peran kinerja karyawan terhadap 

keberlangsungan usaha sabut kelapa dikecamatan ngambur 

dalam perspektif bisnis islam ini bisa bermanfaat dalam 

semua kegiatan akademik, khususnya di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN 

Raden Intan Lampung sebagai informasi dan referensi 

penelitian dengan topik serupa atau terkait. Sehingga dapat 

berkontribusi pada pengembangan jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah. 

 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti mampu menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi 

manajemen bisnis syariah ke dalam bentuk karya nyata. 

Selanjutnya peneliti mampu menemukan permasalahan 



 

 

13 

keberlangsungan usaha sabut kelapab suhadi di Desa 

Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

b. Bagi Masyarakat 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu baru ditengah masyarakat dalam mempertahankan 

dan menjaga keberlangsungan usaha khususnya bidang 

usaha sabut kelapa serta menjadi inisiasi masyarakat 

yang berminat untuk melakukan usaha sabut kelapa. 

c. Bagi Lembaga Kampus 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan dan 

karya ilmiah bagi UIN Raden Intan Lampung, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bisnis 

sabut kelapa serta keberlangsungan usahanya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam melakukan   penelitian   ini   penulis   berusaha 

mencari,  membaca  dan  mempelajari  penelitian  terdahulu yang  

terkait  dengan  materi  penelitian  yang  akan  penulis ambil 

untuk menjadi acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan 

maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa 

literatur yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan 

penulisan kajian ini seperti beberapa penelitian berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Noviyanti (2012) 

     Penelitian dengan judul penelitian Keberlangsunga Usaha 

Industry Mie So’on Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Penelitian ini 

menggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor kinerja karyawan berpengaruh tinggi terhadap 

hasil produksi industry mie so’on dan hasil produksi 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha industri mie 

so’on. Sehingga dalam pengertiannya faktor kinerja 

karyawan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 
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keberlangsungan usaha industrri Mie So’on di Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten.
12

 

     Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah Variabel yang dijadikan penelitian secara 

judul berbeda tetapi sama-sama menilai keberlangsungan 

usaha  dan objek yang dijelaskan berbeda dengan yang akan 

saya teliti serta tempat yang di jadikan obesrvasi juga 

berbeda dengan yang akan saya lakukan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtyas Widiastuti 

(2019)  

     Penelitian dengan judul Peningkatan Pengetahuan, 

Keterampilan Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia 

Sebagai Startegi Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Batik 

Dikabupaten Banyumas. Hasil penelitan ini menunjukkan 

bahwa para pelaku dan pengrajin batik mempunyai potensi 

untuk dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal dan 

lebih terarah. Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

pelaku usaha dan pengrajin UMKM Batik di Banyumas 

dapat ditingkatkan melalui strategi transfer pengetahuan dan 

teknologi, pendampingan dan pelatihan secara rutin yang 

terkait dengan kompetensi, sehingga keberlanjutan usaha 

akan tercapai.
13

 

     Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah Variabel yang dijadikan penelitan sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

objek penelitiannya juga terfokus pada batik sedangkan 

penelitian saya pada sabut kelapa dan tempat yang di jadikan 

obesrvasi juga berbeda dengan yang akan saya lakukan 

kemudian penelitian ini dijadikan penelitian kuantitatif. 

  

                                                         
12 Neni Noviyanti, Keberlangsungan Usaha Industry Mie So’on dan Faktor 

Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, (Skripsi-

Universitas Nuhammadiyah Surakarta, 2012). 98 
13  Ekaningtyas Widdiastuti, Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan Dan 

Kemampuan Sumber Daya Manusia Sebagai Startegi Keberlangsungan Usaha Pada 

Umkm Batik Dikabupaten Banyumas, (JEBA, Vol. 21, No .01, 2019). 11 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Rosyad, dkk 

(2017)  

Penelitian dengan judul Analisis Keberlangsungan Usaha 

Mikro Malang (Tinjauan Prespektif Ekonomi Islam). Hasil 

penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha dimana variabel (jumlah karyawan 

jumlah modal, inovasi produk, kepatuhan membayar pajak 

dan etika kejujuran) mempunyai pengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha. Sedangkan untuk variabel (program 

inkubator bisnis, penggunaan website dan etika tranparansi) 

tidak mempunyai pengaruh.
14

 

     Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah dalam penelitian ini dijelaskan dengan 

berbagai indikator faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha sedangkan penelitian saya hanya 

berfokus pada kinerja karyawan kemudian penelitian ini 

dijaidkan penelitian kuantitatif serta objek pada penelitian ini 

tidak dijelaskan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar (2018)  

     Penelitian dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, 

Permodalan Dan Pemasaran Terhadap Kinerja Usaha Kecil 

Dan Menengah Sari Apel Di Kecamatan Tutur. Dengan hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh sumber daya 

manusia, permodalan dan pemasaran terhadap kinerja UKM 

Sari Apel di kecmatan tutur semakin meningkat.
15

 

     Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pada peneliitan ini variabel kinerja dijadikan 

variabel Y sedangkan penelitian saya ada pada variabel X 

dan objek yang ada terfokus pada sari apel kemudian tempat 

                                                         

 
14

 Ali Akbar Rosyad, Atu Bagus Wiguna, Analisis Keberlangsungan 

Usaha Mikro Malang Raya (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam), (Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 6, No.2, 2017).12 

 
15

 Muhammad Nizar, Penelitian dengan judul Pengaruh Sumber Daya 

Manusia, Permodalan Dan Pemasaran Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan 
Menengah Sari Apel Di Kecamatan Tutur, (Iqtishoduna : Vol. 7, No. 1, April 2018). 
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yang di jadikan obesrvasi juga berbeda dengan yang akan 

saya lakukan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Misbah 

Azzamani, dkk (2016)  

     Penelitian yang berjudul Judul Faktor-Faktor Social 

Ekonomi Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha 

Kerajinan Batok Kelapa Di Kelurahan Purbalingga Wetan 

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya faktor social dan 

ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan usaha 

kerajinan. Fakotr sosialnnya antara lain adalah kemampuan 

petani dan pengrajin dalam memberikan materi, jaringan, 

dukungan pemerintah dan keluarga dan keterampilan petani 

dalam mendaur ulang limbah tempurung kelapa menjadi 

kerajinan tangan. Kemudian faktor ekonomu yang 

mempengaruhinya ialah penentuan harga produk, 

keterampilan pengarjin untuk mendapatkan pendapatan 

utama dan permintaan kerajinan tangan yang selalu 

meningkat.
16

 

     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah obyek penelitian kali ini berfokus pada 

usaha sabut kelapa pak suhadi yang bergerak di bidang 

pengelolaan limbah sabut kelapa menjadi produk coco fiber 

dan coco peat. Pada penelitian ini akan melakukan analisis 

peran kinerja karyawan bagi keberlangsungan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang mengenai aktifitas-aktifitas 

kinerja karyawan dalam memproduksi produk coco fiber dan 

coco peat dalam menjaga keberlangsungan hidup usaha. 

H. Metode Penelitian 

Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terlaksana 

dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka 

diperlukan adanya rumusan-rumusan bertindak serta berfikir 

menurut aturan-aturan yang ilmiah. 

                                                         
16

 Muhammad Misbah Azzamani dkk, Faktor-Faktor Social Ekonomi 

Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha Kerajinan Batok Kelapa Di Kelurahan 
Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, (Agritech : 

Vol..18, No.2, Desember 2016). 111-120 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yang merupakan suatu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme dengan jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan 

melakukan kunjungan secara langsung ke lapangan 

dimaksudkan untuk dapat memperoleh data atau 

informasi yang diinginkan secara diinginkan secara 

langsung dari responden.
17  Kunjungan lapangan yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah mengunjungi lokasi 

sabut kelapa secara langsung, guna mengumpulkan data 

atau informasi mengenai keberlangsungan usaha sabut 

kelapa. 

Penelitian lapangan dimaksud untuk menghimpun 

data objek penelitian mengenai keberlangsugan usaha 

sabut kelapa. Dilihat dari jenisnya, maka dalam 

penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Guna mengidentifikasi masalah 

yang berhubungan dengan peran kinerja karyawan 

terhadap keberlangsungan usaha sabut kelapa.  

b. Sifat Penelitian 

Metode penelitian ialah gagasan dan praktik yang 

disusun secara cermat (hati-hati, mencari fakta secara 

kritis, prinsip-prinsip) guna melakukan penelitian dan 

untuk tercapainya tujuan penelitian.
18 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan peneltian kualitatif, yaitu 

penelitian yang melakukan pengamatan kondisi, situasi, 

motivasi, dll dengan cara dijelaskan kedalam bentuk kata 

dan kalimat, pada suatu konteks ilmiah yang, agar dapat 

                                                         
17 Ruslan Rosady, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 32. 
18 Ibid …, 22 
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memahami kondisi yang ada serta fenomena yang 

dialami oleh objek penelitian.
19

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan 

karyawan yang bekerja di Sabut Kelapa Suhadi di Desa 

Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

b. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 

penilian peran kinerja karyawan terhadap 

keberlangsungan usaha sabut kelapa suhadi ditinjau dari 

prespektif bisnis syariah. 

 

3. Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis mengmpulkan data atau 

informasi dengan cara membaca, mengutip, dan 

menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. 

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh berasal dri 

data primer dan data sukunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari 

informan penelitian secara langsung dengan 

menggunakan sebuah alat ukur. Metode untuk 

pengumpulan data primer bisa dikumpulkan secara aktif 

dan pasif. Pengumpulan data cara pasif adalah 

melakukan pengumpulan data dengan mengamati lokasi 

atau subjek menggunakan alat mekanik atau manual. 

Pengumpulan data cara aktif adalah dilakukan dengan 

bertanaya kepada responden, baik secara individu 

maupun bukan.
20

 Dalam hal ini data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi 

penelitian tentang analisis peran kinerja karyawan 

                                                         
19  Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2007), 35 
20 Muhammad, Metodologi Penelilitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), 103-104 
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terhadap keberlangsungan usaha sabut kelapa suhadi 

dalam perspektif bisnis syariah. 

b. Data sekunder 

Data  sekunder  merupakan  data  yang  berhubungan  

erat  dengan  objek  dan  tujuan penelitian yang dapat 

diperoleh dari kantor, buku (perpustakaan), atau pihak-

pihak lain.
21

 Data sekunder bukanlah data yang diperoleh 

secara langsung melalui subjek penelitian, melainkan 

dari pihak lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan 

dengan peran kinerja karyawan dan keberlangsungan 

usaha sabut kelapa. Data peneliti diperoleh dari berbagai 

sumber kepustakaan seperti: skripsi, buku-buku, dan 

karya tulis lainya, dokumen-dokumen, dan sumber lain 

yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan 

gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Pengamatan 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung suatu fonomena maupun 

suatu kondisi dengan pancaindra, bertujuan untuk 

menghimpun data penelitian.
22 Adapun tempat penelitian 

yang menjadi lokasi observasi dalam penelitian  ini  

adalah  Usaha  Sabut  Kelapa  Suhadi yang  terletak  di  

Desa  Sumber  Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

 

                                                         
21  Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 58 
22  Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: 

Kencana Prenada Group, 2013), 143 
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b. Wawancara/ Interview 

Interview merupakan salah satu teknik yang dipakai 

untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai 

usaha sabut kelapa dimana data didapatkan melalui 

pertanyaan yang ditanyakan peneliti secara langsung 

kepada responden. Teknik wawancara dapat dilakukan 

dengan bertatap muka secara langsung, maupun 

komunikasi melalui telepon seluler.
23

 Metode wawancara 

merupakan metode utama yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini. Peneliti 

menanyakan kepada informan penelitian mengenai peran 

kinerja karyawan terhadap keberlangsungan usaha sabut 

kelapa yang dijalankan oleh pak Suhadi. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik 

pengumpulan data yang didapatkan dari buku, dokumen 

atau arsip milik sabut kelapa, kinerja karyawan, 

peraturan, serta catatan yang berkaitan dengan masalah 

yang hendak diteliti dengan cara melihat dan mengamati 

langsung. Metode ini merupakan metode yang ditujukan 

untuk menunjang penyelesaian permasalahan skripsi 

serta sebagai data pelengkap mengenai gambaran 

keadaan lokasi penelitian.
24

 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis penelitian merupakan proses pemecahan masalah 

guna mencapai tujuan penelitian. Oleh sebab itu, analsis 

merupakan bagian yang begitu penting dalam proses 

penelitian yang akan tampak manfaatnya dalam proses 

pemecahan masalah penelitian, sehingga dapat mencapai 

tujuan akhir penelitian.
25

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan analisis 

                                                         
23  Ruslan Rosady, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28 
24 Morisaan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2012), 214 
25 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 104 
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deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan pemberian 

analisa data yang tidak bisa dikemukakan melalui angka-

angka tetapi dengan cara mendeskripsikannya sesuai dengan 

keadaan yang ada di lapangan.
26  Dalam menganalisis data 

temuan lapangan, peneliti menghubungkan data tersebut 

dengan landasan teori yang dipakai pada penelitian sehingga 

dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat memecahkan 

rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga membandingkan 

hasil temaun lapangan dengan hasil dari kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian 

kualitatif adalah proses mengatur sedemikian rupa apa yang 

sedang diteliti serta menyajikan hasil wawancara dan 

dipahami dan agar peneliti dapat menyajikan hasil 

temuannya yang didapatkan hasil dari wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi. Pada akhir penulisan, peneliti akan 

menarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan cara 

berfikir deduktif yaitu dengan menyimpulkan sesuatu yang 

khusus dengan berlandaskan pengetahuan yang umum. 

 

6. Metode Pengelolaan Data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan 

tahap analisis data atau pengolahan data yang melalui 

langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data. 

Reduksi data adalah proses merangkum, menemukan 

hal-hal yang penting sesuai dengan fokus penelitian 

dengan dicari tema dan polanya. Dengan begitu, akan 

ditemukan gambaran yang jelas terkait alur pembahasan 

sehingga memudahkan untuk peneliti dalam 

mengumpulkan data selanjutnya. Dalam proses ini, data 

yang dapat menunjang penyelesaian penelitian dicatat 

dan kemudian dianalisis berdasarkan relevansinya 

dengan masalah penelitian, yakni peran kinerja keryawan 

terhadap keberlangsungah usaha sabut kelapa. 

                                                         
26 Angga Agus Prasetyawan, Pengaruh Team Work, Kepuasan Kerja, dan 

Loyalitas terhadap Kinerja Karyawan PT TjiwiKimia, tbk, (Skripsi—Universitas 

Bhayangkara Surabaya, 2016), 64 
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b. Display Data 

Data yang telah direduksi, kemudian akan 

ditampilkan secara tertulis atau dapat juga berupa table, 

grafik, phie card, pictogram, dan sebagainya. Dengan 

adanya proses penyajian data ini akan mempermudah 

penarikan kesimpulan dalam penelitian, serta akan lebih 

terorganisir, sehingga akan lebih mudah dalam 

memahami data yang ditemukan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan pada saat masa penelitian merupakan 

kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan masih 

bisa mengalami perubahan apabila ditemukan data-data 

baru yang mengarah pada temuan baru yang akhirnya 

mempengaruhi kesimpulan. Dengan demikian rumusan 

masalah akan terjawab oleh kesimpulan awal yang 

telah ditemukan. Namun, mungkin juga tidak, perubahan 

dan perkembangan masalah bisa saja terjadi saat berada 

dilapangan, oleh karena itu masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat 

sementara pada saaat proses penelitiannya.
27

 

 

7. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pabrik sabut kelapa 

suhadi yang berlokasikan di desa Sumber Agung Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 20 Agustus 2021-Selesai. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian 

skripsi, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan 

koherensi antara satu bab dengan bab lain yang meliputi: 

BAB I Bagian ini berisi Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

                                                         
27 Ibid., 343 
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Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian 

bertujuan untuk menguraikan gambaran penelitian 

yang dilakukan dan membahas alur maupun 

sistematika penelitian. 

BAB II Bagian  ini  berisi  Landasan  Teori  yang  dipakai  

dalam  penelitian,  bertujuan  untuk mendeskripsikan 

teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, 

sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam mendalami 

makna dari topik penelitian yang berhubungan dengan 

subyek penelitian. 

BAB III Bagian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  

Gambaran  Umum  Objek  Penelitian  yang melatari 

temuan penelitian, serta menyajikan fakta-fakta yang 

didukung oleh data-data temuan dilapangan yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

BAB IV Bagian ini berisi analisa data penelitian dan 

temuan penelitian yang bertujuan untuk menganalisi 

fakta-fakta dan data-data yang sudah disajikan dalam 

bab III dengan menginterpretasikan temuan 

berdasarkan refleksi pribadi dan membandingkan 

dengan studi terdahulu. Pada bagian ini juga bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan 

landasan teori yang digunakan. 

BAB V Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi yang 

bertujuan untuk memberikan ruang pernyataan 

singkat dari peneliti mengenai hasil penelitian dan 

memberikan rekomendasi dan saran-saran secara 

praktis dan teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan        

Kinerja adalah seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi 

pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. 

Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan 

jumlah atau rata- rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang 

penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut 

akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan karakteristik 

kinerja individu.
28

 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang tercapai oleh karyawan dalam kemampuan 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan oleh atasan kepadanya. Selain itu, kinerja 

juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang 

yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu.
29  Sedangkan menurut  Maryoto  

―Kinerja  karyawan  adalah  hasil  kerja  selama periode 

dibandingkan dengan berbagai  kemungkinan misal standar, 

target atau sasaran yang telah disepakati bersama‖.
30

 

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang 

untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang 

diharapkan. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan 

sumber daya manusia (karyawan) sebagai tenaga kerja 

senantiasa perlu ditingkatkan. Kemampuan profesional 

karyawan merupakan modal yang sangat penting dan besar 

                                                         
28 Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam,  (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2004), 81 
29  Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta: Gramedia, 2001), 67 
30 Susilo Maryoto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE 

UGM, 2000), 91 
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perannya dalam pengembangan perusahaan dimana ia 

bekerja.
31

 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh 

seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu 

organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

2. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Sunyoto menyatakan bahwa prestasi kerja dapat 

diukur melalui empat indikator, yaitu: 
32

 

a. Mutu kerja, meliputi  ketepatan  waktu,  keterampilan,  

dan  kepribadian  dalam melakukan pekerjaan. 

b. Kualitas kerja, meliputi pelaksanaan tugas-tugas 

tambahan yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahannya. 

c. Ketangguhan, meliputi tingkat kehadiran, pemberian 

waktu libur dan jadwal keterlambatan hadir di tempat 

kerja. 

d. Sikap, meliputi tanggung jawab terhadap atasan, dan 

sesama teman karyawan serta seberapa jauh tingkat 

kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Suatu kinerja bagi karyawan dapat dikatakan baik atau 

tidak baik dapat diketahui setelah dilakukan penilaian. Oleh 

karena itu, kinerja perlu diukur dengan menilai indikator dari 

setiap kinerja. Indikator kinerja meliputi hal -hal sebagai 

berikut:
33

 

a. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 

untuk menghasilkan keluaran.Indikator ini meliputi: 

                                                         
31 Agus Irianto, Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu 

Bangsa, (Jakarta: Kencana, 2011), 62 
32 Danang Sunyoto, Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, 

Alat Statistik, Dan Contoh Riset, (Yogyakarta: CAPS, 2010), 20 
33  Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 243 
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dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ 

peraturan perundang-undangan. 

b. Indikator proses adalah segala besaran yang   

menunjukkan upaya yang dilakukan  dalam rangka 

mengolah masukan menjadi  keluaran. Indikator. proses 

menggambarkan aktivitas yang terjadi atau dilakukan 

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya 

dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. 

c. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa 

fisik dan/ atau nonfisik. 

d. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek 

langsung). 

e. Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang terkait 

dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

f. Indikator  dampak  adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan  

baik  positif  maupun negatif pada tingkatan indikator 

berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

Pakar yang lainnya menguraikan indikator dari 

kinerja dengan melihat dimensi dari kinerja. Indikator 

kinerja adalah sebagai berikut:  

1) Indikator kinerja dari dimensi kualitas, meliputi: 

a) Menguasai bidang pekerjaan 

b) Mengelola proses kegiatan yang harus 

dikerjakannya 

c) Mengelola sumber daya pekerjaannya 

2) Indikator kerja dari dimensi kecepatan/ ketepatan 

kerja, meliputi: 

a) Menggunakan alat atau media dalam bekerja 

b) Menguasai landasan tentang pengetahuan bidang 

pekerjaannya. 

c) Merencanakan program kerja. 
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3) Indikator kerja dari dimensi inisiatif dalam kerja, 

meliputi:  

a) Bidang pekerjaannya 

b) Mengelola interaksi dengan sesama karyawan 

c) Melakukan penilaian hasil dari pekerjaan yang 

dilakukan.
34

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap 

sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan 

maupun pekerja, banyak sekali yang mempengaruhi sumber 

daya manusia dalam menjalankan kinerjanya. Terdapat faktor 

yang berasal dari dalam diri sumber daya manusia sendiri 

maupun dari luar dirinya. Menurut Prawirosentono, faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut : 
35

 

a. Efektivitas dan Efesien 

Hubungannya dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas 

dan efesiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, 

dan dikatakan efesien bila hal itu memuaskan sebagai 

pendorong mencapai tujuan, terlepas dari apakah efektif 

atau tidak.  Artinya  efektifitas dari kelompok 

(organisasi) bila tujuan kelompok tersebut dapat 

dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 

Sedangkan efesien berkaitan dengan jumlah pengorbanan 

yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

b. Otoritas Dan Tanggung Jawab 

Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung 

jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya 

tumpang tindih tugas. Masing- masing karyawan yang 

ada dalam organisasi mengetahui apa  yang menjadi hak 

dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

                                                         
34 Uno dan Lamatenggo, Penelitian Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 71. 
35 Ibid …, 76. 
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c. Disiplin 

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi 

atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap 

peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin meliputi 

ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat 

antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan 

erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak 

yang melanggar. Dalam hal seseorang karyawan 

melanggar peraturan yang berlaku dalam organisasi 

maka, karyawan bersangkutan harus sanggup menerima 

hukuman yang telah disepakati.  Masalah  disiplin  para  

karyawan yang  ada  di  dalam  organisasi baik atasan 

maupun bawahan akan memberi corak terhadap kinerja 

organisasi. Kinerja organisasi akan tercapai, apabila 

kinerja individu maupun kinerja kelompok ditingkatkan. 

d. Inisiatif 

Insiatif seseorang berkaitan  dengan  daya  pikir,  

kreatifitas dalam  bentuk ide  untuk merencanakan 

sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap 

inisiatif sebaiknya mendapatkan perhatian atau tanggapan 

positif dari atasan, kalau memang dia atasan yang baik. 

Atasan yang buruk akan selalu mencegah inisiatif 

bawahan, lebih-lebih bawahannya yang kurang 

disenangi. Bila atasan selalu menghambat setiap inisiatif, 

tanpa memberikan penghargaan berupa argumentasi 

yang jelas dan mendukung, menyebabkan organisasi  

akan kehilangan energi atau daya dorongan untuk 

maju. Oleh karna itu, inisiatif karyawan yang ada 

didalam organisasi merupakan daya dorong kemajuan 

yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja. 
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4. Aspek-Aspek Kinerja Karyawan 

Wirawan menjelaskan bahwa secara umum aspek-aspek 

kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang 

dalamnya terkandung indikator-indikator dari kinerja, yaitu 

adalah sebagai berikut: 
36

 

a. Hasil Kerja 

Hasil kerja adalah hal yang dihasilkan dari apa yang 

telah dikerjakan (keluaran hasil atau keluaran jasa), dapat 

berupa barang dan jasa yang dihitung dan diukur 

kuantitas dan kualitasnya. Kualitas kerja yang 

merupakan kemapuan karyawan menunjukkan kualitas 

hasil kerja yang ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. 

Kuantitas kerja yang merupakan kemampuan karyawan 

dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas pada setiap 

harinya. 

b. Perilaku Kerja 

Dalam kesehariannya di tempat kerja, seorang 

karyawan akan menghasilkan dua bentuk perilaku kerja, 

yaitu: 

1) Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada 

hubungannya dengan pekerjaan, contohnya cara 

berjalan, cara makan siang, dll. 

2) Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang 

berhubungan dengan pekerjaannya, contohnya 

disiplin kerja, perilaku yang disyaratkan dalam 

prosedur kerja dan kerja sama, komitmen terhadap 

tugas, ramah pada pelanggan, dll. Perilaku kerja juga 

bisa meliputi inisiatif yang dihasilkan untuk 

memecahkan permasalahan kerja, seperti ide atau 

tindakan yang dihasilkan, serta mampu untuk 

membuat alternatif solusi demi memperlancar 

pekerjaan, agar dapat menghasilkan kinerja tinggi. 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku 

yang berniat untuk menaati segala peraturan 

                                                         
36 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan 

Penelitian, (Jakarta:Salemba Empat,2009),h. 105. 
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organisasi yang didasari atas kesadaran diri untuk 

menyesuaikan diri dengan peraturan organisasi atau 

perusahann. Kerja sama (team work) adalah 

keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain 

secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. 

c. Sifat Pribadi 

Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap 

karyawan. Sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sebagai seorang manusia 

biasa, seorang karyawan memiliki banyak sekali sifat 

bawaan, artinya sifat yang memang sudah dibawa sejak 

lahir atau watak. Sifat bawaan yang diperoleh sejak lahir 

ini akan diperkuat oleh pengalaman- pengalaman yang 

diperoleh pada saat manusia beranjak dewasa. Untuk 

dapat menunjang pekerjaan agar dapat terlaksana dengan 

baik maka seorang karyawan memerlukan sifat pribadi 

tertentu  seperti  kemampuan  beradaptasi  yang  

merupakan  kemampuan  seseorang  dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, kesabarn 

yang merupakan menunggu, bertahan, atau menghindari 

respon buruk dalam bekerja untuk beberapa saat sampai 

dapat merasa tenang dan pikiran dapat berfungsi kembali 

dengan baik, dan kejujuran dalam bekerja merupakan 

menceritakan informasi, fenomena yang ada dan sesuai 

dengan realitas tanpa ada perubahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

5. Kinerja Karyawan dalam Perspektif  Bisnis Syari’ah 

     Dalam Agama islam memandang bekerja adalah bagian 

dari ibadah dan jihad jika bekerja bersikap konsisten terhadap 

peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakannya. 

Perbuatan baik selalu bermanfaat bagi orang lain dan harus 

disertai dengan manajemen kerja yang baik pula. Dalam 

manajemen manusia adalah unsur utama elemen manusia 

dalam manejemen manusia terdiri atas pengusaha, pra mitra, 

pra karyawan dan pra inporter. Kerja merupakan unsur utama 

produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada 
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Allah SWT, dan kerenanya hukum bekerja adalah wajib. 

Tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al-

Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. 

Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

memenuhi hal Allah SWT, hak hidup, hak keluarga dan hak 

masyarakat.
37  Perkembangan perusahaan dipengaruhi oleh 

kinerja karyawan yang optimal, kinerja merupakan 

perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang 

biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan 

atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk 

tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga perlu diupayakan 

usaha untuk meningkatkan kinerja. Dimana dijelaskan 

dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 19 : 

 

يَهُۡم َوهُۡم ََل َُۡظيَُمىَن   َوىَُُِىفَُِّهُۡم أَۡعَمٰ
ب َعِميُىاَْۖ مه ٞت مِّ   ٧َٔوىُِنّوّٖ َدَزَجٰ

“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 dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf {46}: 19). 38 

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah akan 

membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa 

yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang 

karyawan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka 

ia akan mendapatkan hasil yang pula dari pekerjaannya dan 

akan memberikan keuntungan bagi organisasinya begitupun 

sebaliknya. 

 

B. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor 

yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari 

sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM 

                                                         
37 Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru:Suska Press, 2008), 42 
38  Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang : PT 

Karya Toha Putra,T.T), 825 
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juga merupakan kunci yang menetukan perkembangan 

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, 

pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi 

itu.
39

 

Menurut Malayu 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 dan jasa.
40  Menurut 

Mangkunegara kompetensi sumber daya  manusia  adalah  

kompetensi   yang  berhubungan   dengan   pengetahuan,   

keterampilan, kemampuan  dan  karakteristik  kepribadian  

yang  mempengaruhi  secara  langsung  terhadap 

kinerjanya.
41

 

Sumber daya manusia merupakan keseluruhan penentuan 

dan pelaksanaan beberapa aktivitas, policy, dan program yang 

bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan 

dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya 

terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang 

secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas 

berarti melakukan berbagai kegiatan, misalnya melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, 

analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, memotivasi, 

dan lain- lain. Menentukan berbagai policy sebagai arah 

tindakan seperti lebih mengutama- kan sumber dari dalam 

untuk mengisi jabatan yang kosong, memberikan kesempatan 

pada setiap orang untuk mengisi jabatan dan lain- lain, dan 

program seperti melakukan program program latihan dalam 

aspek metode yang dilakukan, orang yang terlibat dan lain-

lain. Secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan 

                                                         
39 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 20017), 272 
40 Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2002), 244 
41 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), 40 
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artinya semua aktivitas dilakukan dengan tidak bertentangan 

dengan norma-norma dalam masyarakat yang berlaku.
42

 

Berikut ini terdapat beberapa pengertian  dari sumber 

daya manusia, diantaranya sebagai berikut: 

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 mansiawi sebagai 

penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 
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.
43

 

2. Fungsi Sumber Daya Manusia 

Terdapat beberapa macam fungsi utama manajemen 

sumber daya manusia, diantaranya sebagai berikut: 

a. Perencanaan untuk kebutuhan SDM 

Fungsi perencanaan kebutuhan manusia meliputi 

dua kegiatan utama yaitu sebagai berikut: 

1) Perencanaan  dan  peramalan  permintaan  tenaga  

kerja  organisasi  baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

2) Analisis   jabatan   dalam   organisasi   untuk   

menentukan   tugas,   tujuan,  keahlian, pengetahuan 

dan kemampuan yang dibutuhkan. 

3) Kedua fungsi diatas sangat esensial dalam 

melakukan kegiatan manajemen sumber daya 

manusia secara efektif. 

b. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah mengisi formasi  yang tersedia. 

                                                         
42 Sondang P. Siagian, Manejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 1994), 153 
43 Hadari  Nawawi, Manajemen   Sumber  Daya Manusia   Untuk  Bisnis 

yang Kompetitif, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 40 
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Dalam tahaoan pengisian staf ini terdapat dua 

kegiatan yang diperlukan, yaitu: 

1) Penarikan (rekrutmen) calon atau pelamar pekerjaan. 

2) Pemilihan (seleksi) para calon atau pelamar yang 

dinilai telah memenuhi syarat yang ditetapkan. 

Umumnya  rekrutmen  dan  seleksi  diadakan  

dengan  memusatkan  perhatian  pada ketersediaan 

calon tenaga kerja baik yang ada diluar organisasi 

(eksternal) maupun dari dalam organisasi (internal). 

c. Peniaian Kerja 

Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar 

dipekerjakan dalamkegiatan organisasi. Organisasi 

menentukan bagaimana sebaiknya bekerja yang 

dicapainya. Sebaliknya organisasi juga harus 

menganalisis jika terjadi kinerja negatif dimana pekerja 

tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. 

Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan 

utama, yaitu :
44

 

1) Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja 

2) Analisiss dan pemberian mtivasi perilaku pekerja. 

Kegiatan penilaian kierja ini dinilai sangat sulit baik 

bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan 

dengan munculnya konflik. 

d. Perbaikan Kualitas Pekerja dan Lingkungan Kerja 

Saat ini pusat pemerhatian MSDM mengarah pada 

tiga kegiatan strategis, yaitu:
45

 

1) Menentukan, merancang dan mengimplementasikan 

program pelatihan dan pengembangan SDM guna 

meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. 

2) Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya 

melalui kualitas kehidupan kerja dan program-

program perbaikan produktifitas dan Memperbaiki 

                                                         
44 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 

2016), 228  
45 Math, L Robeth, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Salemba 

Empat, 2001). 13 
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kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan 

dan keselamatan pekerja. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah bisnis 

didefinisikan sebagai menejemen pencairan, pemilihan, 

pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan 

sumber daya organisasi yang terpenting yaitu manusia. 

Manajemen sumber daya manusia dapat juga disebut 

sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengedalian atas pengadaan konsep dan 

tantangan menajemen sumber daya manusia tenaga kerja, 

pengembangan, konpensasi, integrasi, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia 

untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan 

masyarakat.
46

 Manajemen  sumber  daya  manusia  

merupakan  rangkaian  beberapa perkataan yang 

mengandung satu kesatuan pengertian. Rangkaian 

perkataan itu dapat dipisah menjadi dua kolompok  kata  

yang terdiri  atas kata ―manajemen‖  dan ―sumber  

daya  manusia‖.  Untuk memahaminya, peneliti 

menguraikan berdasarkan dua kelompok perkataan 

tersebut.
47

 

Berikut ini adalah beberapa pengertian Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut para ahli: 

1) Tjutju Yunarsih dan Suwatno 

MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen 

yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan 

peranan sumber daya manusia dalam kegiatan 

organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

dipahami bahwa pengaturan yang dimaksud lebih 

menekankan pada aspek sistem, sedangkan sumber 

daya manusia lebih menekankan pada aspek manusia 

                                                         
46 Zuhrinal M. Nawawi, Pengantar Bisnis, ( Medan: Perdana Publishing, 

2015), 78 
47 Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung : Mandar Maju, 1992), 12 
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sebagai  penggerak  sistem  yang memiliki 

kemampuan-kemampuan tertentu.
48

 

2) Basir Barthos 

Menerangkan bahwa tugas manajemen sumber 

daya manusia adalah mengembangan manusia agar 

secara efektif dapat terintegrasikan ke dalam berbagai 

organisasi yang diperlukan oleh suatu masyarakat. 

Manusia dalam hal ini harus dipandang sebagai 

kekayaan utama (aset) organisasi yang harus dikelola 

dengan baik dan memanfaatkan secara produktif.
49

 

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya 

sebagai ‖input‟ untuk diubah menjadi ―output‟ berupa 

produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut 

meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang 

proses produksi, metode atau strategi yang 

digurunakan untuk beroperasi, manusia dan 

sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya 

tersebut. 

b. Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif 

Syariah 

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam perspektif 

syariah diarahkan pada dua perbuatan manusia di dunia, 

yaitu perbuatan yang dinamakan muamalah dan 

perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah. Suatu 

perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan 

kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadist yang menyatakan bahwa perbuatan itu 

harus kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya 

manusia berbasis syariah, manajemen sumber daya 

manusia berbasis syariah adalah suatu ilmu manajemen 

yang berisi struktur teori menyeluruh yang konsisten dan 

dapat dipertahankan dari segi empirisnya yang didasari 

pada jiwa dan prinsip-prinsip Islam. Manajemen sumber 

                                                         
48 Tjutju   Yunarsih   dan  Suwatno,   Manajemen  Sumber  Daya  

Manausia, (Bandung: Alfabeta, 2008), 28 
49 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan 

Makro, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 22 
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daya manusia berbasis syariah membahas struktur yang 

merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda itu 

merupakan ujian Allah SWT. Manajemen sumber daya 

manusia berbasis syariah membahas tentang sistem 

dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku 

pelakunya berjalan dengan baik. 

Islam telah memberikan perhatian dan pandangan 

yang mendalam terhadap pengembangan sumber daya 

manusia. Bukan hanya manusia sebagai khalifah dimuka 

bumi ini, namun juga kepada nilai-nilai sikap dan 

perilaku manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 30: 

 

اْ أَتَۡجَعُو فُِهَب   قَبىُىَٰٓ
َۖ
ئَِنِخ إِوٍِّ َجبِعٞو فٍِ ٱۡۡلَۡزِض َخيُِفَٗخ

َٰٓ َوإِۡذ قَبَه َزثَُّل ىِۡيَميَٰ

 ٍَٰٓ َمبََٰٓء َووَۡحُه وَُسجُِّح ثَِحۡمِدَك َووُقَدُِّس ىََلَۖ قَبَه إِوِّ َمه َُۡفِسُد فُِهَب َوََۡسفُِل ٱىدِّ

  ٖٓأَۡعيَُم َمب ََل تَۡعيَُمىَن 
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 {2}: 30).
50

 

 

Saifuddin Bachrun menyatakan bahwa ada tiga cakupan 

dalam manajemen sumber daya manusia berbasis syariah 

yaitu pertama, penilaian kinerja tidak hanya dilakukan 

pada saat bekerja, namun juga dalam setiap tingkah laku 

selama hidup di dunia. Karena itu manusia dianjurkan 

berhati- hati dalam menjalani kehidupannya. Kedua, 

penilaian kinerja berdasarkan Al-Qur’an evaluasi 

penilaian kinerja ada dua metode yaitu evaluasi 

berdasarkan pertimbangan (kepribadian dan karakter) 

dan evaluasi berdasarkan perilaku. Ketiga, Islam 
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menganjurkan pelatihan dan pengembangan tidak hanya 

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, tapi 

juga pengembangan moral, dan pengembangan spiritual 

manusia. 

 

C. Keberlangsungan Usaha 

1. Pengertian Keberlangsungan Usaha 

Keberlangsungan (sustainability) diartikan sebagai suatu 

bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau 

kondisi yang sedang berlangsung terus menerus dan 

berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan nantinya 

bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan suatu keadaan 

(disajikan dari kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Menurut 

Handayani, keberlangsungan usaha merupakan suatu 

keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat 

cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan 

melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang 

ada didalam suatu usaha (industri), cara-cara yang 

dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang 

lain, serta berlandaskan pada kondisi atau keadaan ekonomi 

yang sedang terjadi di dalam dunia usaha (business) sehingga 

keberlangsungan usaha (Business Sustainibility) merupakan 

bentuk konsistensi dari kondisi usaha, dimana 

keberlangsungan ini merupakan proses berlangsungnya usaha 

baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk 

menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha 

dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan 

eksistensi (ketahanan) usaha.
51 Suatu usaha akan mencapai 

progres yang positif apabila merancang dan menjalankan 

manajemen usaha yang sudah di rancang sebelumnya. 

Perusahaan harus mampu mengendalikan usahanya agar 

dapat bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu. 

                                                         
51Handayani, N, Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Keterkaitan Hubungan 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

keberlangsungan usaha adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya agar dapat 

terus berkembang dan mengendalikan usaha untuk menjaga 

kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Keberlangsungan 

suatu usaha didukung beberapa faktor, adapun faktor tersebut 

menjadi penyebab kuat agar suatu bisnis dapat bertahan, 

yaitu adanya kompilasi rencana bisnis (compilation of a 

business plan), pembaharuan rencana bisnis reguler (regular 

updating of business plan, menganalisis pesaing (reguler 

analysis of competitor), kemudahan memasuki bisnis baru 

(easy of venturing into a new business), kemampuan 

perhitungan atau kalkulasi resiko (not a problem to take 

calculated risks).
52

 

2. Pilar-Pilar Keberlangsungan Usaha 

Hartman dan Desjardis meneyebutkan: Bahwa sebuah 

keberlangsungan bisnis memiliki tiga pilar sebagai tujuan 

yang disebut three pillar of sustainability yaitu mencakup 

keberlangsungan etis, keberlangsungan lingkungan, dan 

keberlangsungan ekonomi. Ketiga pilar tersebut juga sesuai 

dengan tiga elemen utama dalam penerapan keberlangsungan 

bisnis yang inisiasi oleh Brundtland Report tahun 1989 

bahwasanya menyebutkan tiga elemen yaitu people, profit, 

dan planet.
53

 

Keberlangsungan etis sama makna dengan elemen people 

dipandang sebagai manajemen perusahaan dalam mengelola 

sumber daya manusia yang mengarah pada operasional 

perusahaan. Orientasi perusahaan tidak semata-mata pada 

karyawan, namun juga untuk menjaga keberlangsungan 

konsumen, calon konsumen hingga para pesaing. 

Keberlangsungan lingkungan focus pada proses produksi 

yang dilakukan perusahaan diharapkan turut menjaga 

lingkungansekitar sehingga pada jangka panjang dapat 
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53  Hartman dan Desjardins, Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk 

Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial 
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terjaga keberlangsungannya. Sedang yang terakhir yaitu 

keberlangsungan ekonomi yang dipahami sebagai bentuk 

profit yang diperoleh perusahaan melalu dilaksanakannya 

kegiatan operasional yang bertumpu pada kegiatan 

operasional yang memegang dimensi keberlangsungan etis 

dan lingkungan sehingga secara berkesinambungan 

menghasilkan pertumbuhan bagi perusahaan lewat produk 

yang diterima oleh konsumen. Kajian keberlangsungan 

usaha ada beberapa jenis yaitu keberlangsungan 

pemodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, 

keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran, 

yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci 

yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu 

memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan 

melindungi sumber daya. 

3. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Keberlangsungan 

Usaha Dalam Islam 

Kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis yaitu 

keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya 

manusia, dan keberlangsungan pemasaran, yang menitik 

beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat 

dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu memenuhi 

kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan melindungi 

sumber daya. Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan 

untuk perkembangan aktivitas usaha dalam kerangka Islam 

demi tercapainya keberlangsungan usaha, yaitu: 

a. Permodalan dan Keuangan 

Adalah segala sesuatu (uang, barang, harta) yang 

sifatnya pokok yang dipergunakan untuk menjalankan 

suatu usaha. Masalah pengelolaan keuangan sangat 

penting bagi keberlangsungan hidup suatu bisnis. 

Keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana dan 

pengelolaan sumber dana. Pengelolaan penggunaan dan 

tercermin dalam bentuk berbagai aktiva dalam neraca, 

baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Semakin tepat 

pengalokasian dana ke berbagai aktiva, maka semakin 

besar kesempatan perusahaan untuk memperoleh 
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keuntungan. Dengan kata lain, semakin efisien 

penggunaan dana, tentunya semakin baik bagi 

perusahaan. Pengelolaan sumber-sumber dana tercermin 

dalam bentuk berbagai jenis modal asing (hutang jangka 

pendek dan jangka panjang) dan modal sendiri. Semakin 

tepat oenentuan sumber dana, semakin efisien 

pengelolaan dana dan berarti semakin baik bagi suatu 

bisnis.
54

 

Dapat disimpulkan bahwa permodalan adalah hal 

yang sangat penting dalam megelola suatu bisnis, 

pengelolaan yang baik tersebut tercermin dari keputusan 

penggunaan sumber dana utnuk dialokasikan ke berbagai 

aktiva dengan tepat, sehingga dapat mencapai efisiensi 

penggunaan dana untuk mencapai keuntungan yang 

semakin besar. 

b. Pemasaran 

Pemasaran adalah proses perencanaan dan penerapan 

konsepsi, penetapan harga, dan distribusi barang, jasa, 

dan ide untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi 

tujuan individu atau organisasi. Pengembangan produk 

(desain produk, penganekaragaman hasil), riset 

komunikasi, distribusi, penetapan harga dan pelayanan 

merupakan inti aktivitas pemasaran.
55

 Memahami 

kondisi dan segala karakteristik pasar adalah langkah 

awal yang cukup penting, karena yang dilakukan dalam 

kegiatan ini akan merekomendasikan apa yang harus 

dibuat dan dilakukan sesuai dengan harapan, keinginan, 

dan kebutuhan pasarnya yang dituju dan dijadikan target. 

Jika langkah ini yang dilakukan maka apa dan 

bagaimana yang dibuat sesuai dengan harapan dan 

keinginan pasar. dengan demikian diharapkan reaksi 

pasar akan diprediksi memiliki loyalitas dan apresiasi 

pada perusahaan. Jadi suksesnya perusahaan ditentukan 
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oleh loyatitas dan apresiasi pasar atau konsumen yang 

dijadikan target oleh perusahaan ini. Jika konsumen loyal 

terhadap perusahaan, maka kondisi itu akan menjamin 

perusahaan terus akan hidup dan berkembang dalam 

jangka waktu yang panjang karena memperoleh 

dukungan dari konsumen.
56

 

c. Sumber Daya Manusia 

Didalam sebuah usaha penting adanya 

memperhatikan masalah sumber daya manusia karena hal 

ini sangat berpengaruh besar pada keberhasilan usaha 

khususnya pada keberlangsungan usaha. Dengan 

didukung dengan sumber daya manusia yang tepat maka 

akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. 

Menurut Zahro, menyebutkan setidaknya ada empat 

syarat penting harus dimiliki oleh sumber daya manusia 

dalam sebuah usaha berbasis syariah yaitu:
57

 

1) Memiliki pengetahuan tentang syariah 

Hal ini sangat penting mengingat usaha kita 

jalankan merupakan usaha yang berbasis prinsip-

prinsip syariah ini harus diimplementasikan pada 

sikap dan perilaku sehari-hari dan perilaku dalam 

bekerja. Perilaku ini akan tercermin pada bagaimana 

ia memahami adab dalam melayani pelanggan dan 

bersikap dengan sesama. 

2) Cakap (ahli) dalam bidang pekerjaannya 

Dimanapun, tidak hanya pada usaha yang anda 

geluti, suatu pekerjaan pastilah membutuhkan 

kecakapan untuk mengerjakannya. Misalnya, kalau 

hendak mencari karyawan untuk bagian keuangan 

kecakapan ini bisa dilihat misalnya dari latar 

belakang pendidikannya adalah akutansi, atau dia 

telah berpengalaman bekerja pada bagian tersebut 
                                                         

56  Muslich, Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 149 
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dengan riwayat yang baik. Hal tersebut sesuai 

dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan Imam 

Bukhari ―apabila urusan manajemen diserahkan 

kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya‖ (HR.Bukhari). 

3) Jujur dan Dapat Dipercaya 

Menurut Afzalurrahman, ― Kejujuran merupakan 

kualitas manusia yang membuat dirinya sadar 

sepenuhnya akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan 

kesadaran atau (realisasi aktif) terhadap tugas-tugas 

seseorang ini merupakan faktor yang penting dalam 

peningkatan efisiensi seorang pekerja.
58

 

4) Kesungguhan dalam bekerja 

Manusia diciptakan untuk mencapai puncak 

kesenangan namun itu harus dicapai dengan keuletan 

dan kerja keras. Menurut Afzalurrahman, kehidupan 

yang mudah dan menyenangkan dijanjikankepada 

manusia yang bekerja dan tidak membuang-buang 

waktu untuk bermalas-malasan. Karena 

sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan 

petunjuk bagi umatnya bekerja keras dan semata 

untuk beribadah kepadaNya.
59

 

Melalui beberapa dimensi diatas yang dijalankan 

dalam tercapainya suatu keberlangsungan usaha 

denagn menitik beratkan dan bersumber pada tiga 

kata kunci yang tersirat dalam definisi 

keberlangsungan usaha yaitu memenuhi kebutuhan, 

mengembangkan sumber daya dan melindungi 

sumber daya dan keseluruhannya senantiasa dalam 

bingkai syariah Islam. Dalam Islam keberlangsungan 

juga bermakna memberikan muslahah bagi orang 

lain dengan menjunjung dimensi rahmatan lil alamin 

yaitu rahmat bagi semesta alam. Rivai dkk 

berpendapat sebagai berikut: Pelaku bisnis juga 
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dituntut selain mampu memajukan usahanya 

sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan 

karyawan serta lingkungan sekitarnya atau sering 

disebut sebagai pihak-pihak terkait. Semua aspek 

diatas melekat sejalan dengan aktivitas bisnis yang 

memegang nilai spiritual Islam hingga pencapaian-

pencapaian tersebut diharapkan dapat tercapai selaras 

dengan tujuan utamanya yaitu tercipta 

keberlangsungan usaha.
60

 

d. Produksi 

Proses   penciptaan   atau   pengeluaran   hasil,   

berarti   suatu   proses   koordinasi materialmaterial 

dan kekuatan-kekuatan (input)  dalam  pembuatan 

suatu barang  atau jasa (output), dalam Beatte dan 

Taylor. Dalam keberlangsungan produksi antara lain 

mencakup faktor-faktor atau aspek-aspek yang 

berhubungan dengan bahan baku, teknologi dan kualitas 

serta kuantitas barang hasil produksi. 

4. Keberlangsungan Usaha Perspektif Bisnis Syariah 

Dalam sebuah bisnis dipahami bahwa setiap pelaku bisnis 

akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk, pertama, 

memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa 

kedua, mencari profit (keuntungan; dan ketiga, mencoba 

memuaskan keinginan konsumen.
61  Islam mengajarkan 

pelaksanaan bisnis tersebut harus tetap berpegang pada 

syariat Islam yaitu Al-Qur`an da As-Sunnah dengan adanya 

firman Allah SWT yang mengajarkan pada kita akan aturan-

aturan atau batasan dalam melangkah saat berbisnis dengan 

adanya batasan halal dan haram, hal tersebut menunjukkan 

satu dari sekian macam aturan Allah SWT mengatur manusia 

dengan syariatnya. Pemanfaatan kendali syariat bsinis 

tersebut, keberlangsungan usaha dalam ajaran Islam menjadi 

salah satu tujuan yang akan dicapai oleh pelaku usaha. 
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Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang 

benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat 

dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan 

pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana 

ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 

Q.s Al-Jumu’ah: ayat 10 : 

 

 َ ِ َوٱۡذُمُسواْ ٱَّلله يَٰىحُ فَٲوتَِشُسواْ فٍِ ٱۡۡلَۡزِض َوٱۡثتَُغىاْ ِمه فَۡضِو ٱَّلله  فَئَِذا قُِضَُِت ٱىصه

  َٓٔمثُِٗسا ىهَعيهُنۡم تُۡفيُِحىَن 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah 

{62} : 10). 

 

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas, bahwa sebuah 

keberlangsungan usaha perusahaan mencakup segala aspek 

yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjaga 

keberlangsungannya. Dilakukan organisir, diarahkan dan 

diawasi agar dapat berjalan lancar dan mampu tumbuh 

berkembang serta bertahan secara jangka panjang menjadi 

salah satu hal pokok tercapainya suatu keberlangsungan 

usaha disamping tetap berada dalam landasan nilai-nilai 

Islam. Allah SWT telah menyerahkan bumi dan seisinya 

untuk dikelola sebagai investasi manusia, sehingga manusia 

sebagai khalifah di bumi sudah sepatutnya mampu menjaga 

dan mengelola bumi agar tetap terjaga keberlangsungannya. 

Makna ini selaras dengan tujuan yang akan dicapai oleh 

pelaku usaha Islam yang dalam proses pengelolaan suatu 

usaha harus dapat menumbuhkembangkan hingga tercapai 

suatu keberlangsungan usaha sesuai dengan syariat Islam. 

Keberlangsungan usaha ini tidak sempurna bila berhenti 

pada orisntasi manajemen suatu perusahaan yang mampu 

mencapai target hasil dan pertumbuhan. sehingga perlu 

adanya upaya agar pertumbuhan target hasil yang diraih 

dapat dijaga keberlangsungannya melalui setiap aktivitas-

aktivitas manajemen yang mampu menjaga keberlangsungan 

pertumbuhan usaha dalam bingkai syariah Islam. 
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Islam mengajarkan semua proses yang dijalankan dalam 

tercapainya keberlangsungan usaha tersebut harus sesuai 

Syar`iah (Al-Quran dan As-Sunnah). Dengan menjunjung 

nilai-nilai spiritual didalam berbagai sisi hingga pencapaian 

keberlangsungan usaha dalam bisnis Islam memegang satu 

dimensi yaitu rahmatan lil alamin (member rahmat bagi 

seluruh alam), memberikan sesuatu untuk kemajuan 

peradaban dunia, serta bermuara pada pencari ridha Allah 

SWT. Nilai-nilai didalam prinsip syariah menjadi semacam 

spirit (ruh) dalam setiap tindakan dan transaksi bisnis yang 

terjadi sepanjang proses pencapaian keberlangsungan usaha 

tersebut. Faktor berkah dan mencari ridha Allah SWT 

menjadi hal yang penting dalam pencapaian 

keberlangsungan usaha dalam bisnis yang berlandaskan 

prinsip  syariah.  Karena  prinsip-prinsip  tersebut  dapat  

digunakan  landasan  orientasi  bisnis  agar senantiasa 

berada didalam koridor syariat Islam. Sesuai dengan Qs. 

Quraisy (106) : 1-4, sebagai berikut: 

 

ٍش  َۡ ِف قَُس َيَٰ ِف   ِِٔلِ ُۡ تَبَِٰٓء َوٱىصه فِِهۡم ِزۡحيَخَ ٱىشِّ
َرا   ٕإِۦىَٰ  فَۡيَُۡعجُُدواْ َزةه هَٰ

ِت  ُۡ ۡه َخۡىِفِۢ  ٖٱۡىجَ ه ُجىعّٖ َوَءاَمىَهُم مِّ ٌَٰٓ أَۡطَعَمهُم مِّ   ٗٱىهِر
1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy 

2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin 

dan musim panas 

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik 

rumah ini (Ka´bah) 

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan”. (Q.S Qurayish {106}: 1-4 

 

D. Bisnis Berbasis Syariah 

1. Difinisi Bisnis Berbasis Syariah 

Bisnis berbasis syariah adalah implementasi / 

perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk 

bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada 

umumnya, yaitu upaya memproduksi / mengusahakan barang 

dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek 
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syariah inlah yang membedakanya dengan bisnis pada 

umunya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam 

hal bermuamalah. Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian 

aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 

jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) 

termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan 

pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
62

 

Definisi dari bisnis sendiri adalah kegiatan yang 

terorganisir dimulai dengan input berupa mengelola barang 

lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang 

setengah jadi atau barang jadi, distribusikan kepada 

masyarakat dan dari distritribusi ini akan diperoleh profit atau 

keuntungan. Al-Qur’an menjelaskan tentang konsep bisnis 

dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata : al 

Tijarah (berdagang, berniaga), al-bai’u (menjual), dan 

tadayantum (muamalah).. 

Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang 

baik sesuai yang diatur dalam Al-Qur’an dan hadist. 

Sedangkan Jual-beli yang dilakukan harus menguntungkan 

dan bermanfaat bagi banyak orang sekitar.
63

 Jual beli yang 

dilakukan didasari dengan kerelaan diantara kedua belah 

pihak dan dilakukan dengan keterbukaan atau jujur pada 

kondisi barang dan jasa agar orang lain tidak merasa kecewa. 

Menggunakan harta yang diperoleh dari usahanya dengan 

baik dan tidak berfoya-foya, membantu orang lain dengan 

harta yang dia miliki. 

Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi 

pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, 

bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak 

masing-masing baik penjual maupun pembeli.
64

 Syafi’I 

Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah 
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tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal 

bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu 

dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama 

pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan 

antara kalangan Muslim dan non-Muslim.
65

  

Dari pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa 

bisnis berbasis syariah adalah bisnis yang menerapakan 

batasan-batasan didalam jual beli barang ataupun jasa, guna 

memberikan rasa puas dan senang bagi kedua belah pihak 

yang bertranskasi bisnis. Adapun batasan-batasan tersebut 

adalah batasan yang sesuai dengan syraiat islam untuk 

mencapai sebuah tujuan bisnis yang menguntungkan pihak 

yang terlibat dan pihak yang berada disekitarnya. 

2. Prisip –Prinsip Bisnis Berbasis Syariah 

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat didalam mengelola 

bisnis berbasis sytariah adalah sebagai berikut: 

a. Customer Oriented  

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip 

customer oriented yaitu prinsip bisnis yang selalu 

menjaga kepuasan pelanggan.
66

 Untuk melakukan prinsip 

tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta 

amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi 

perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai 

dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat 

merugikan salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang 

diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah 

merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji 

yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati 

dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau 

dikurangi. 

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang 

selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara 

lain, adil dalam menimbang  menunjukkan cacat barang 

yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli 
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dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan 

EDL¶_ 1DMDV\ yaitu memuji dan mengemukakan 

keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang 

dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli 

Selain itu prinsip customer oriented juga memberikan 

kebolehan kepada konsumen atas hak Khiyar 

(meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada 

indikasi penipuan atau merasa dirugikan.
67

 Konsep 

Khiyar ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi 

konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau 

perusahaan manapun tidak dapat berbuat semenamena 

terhadap pelanggannya. 

b. Transparansi 

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis 

merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, 

kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. 

Transparansi terhadap kosumen adalah ketika seorang 

produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, 

unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan 

dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan 

keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. 

Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu 

harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak 

menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan 

keuangan, mapuun laporan lain yang relevan. 

c. Persaingan Sehat  

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan 

segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip 

muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk 

berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa 

persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan 

pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan 

sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasululllah SAW 

memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik 
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dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur 

dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi 

dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan 

dosa yang harus dijauhi. 

d. Fairness 

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para 

Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari 

muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW 

selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk 

keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang 

lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga 

hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai 

bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan 

tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian 

bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan 

adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak 

mengekploitasinya dan menjaga hakhaknya. Selain itu 

bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang 

dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba 

mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang 

miskin.  
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