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ABSTRAK 

 

Dalam suatu perusahaan pengawasan merupakan peran yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan maka dari itu setiap perusahaan 

perlu melakukan pengawasan dalam menentukan proses pencapaian 

tujuan. Pengawasan juga di lakukan untuk mengevaluasi segala kegiatan 

dan aktivitas yang di lakukan sehingga dapat menghasilkan tujuan yang 

sesuai dengan yang telah di rencanakan dan untuk memperolerh hasil 

maksimal dalam pelaksanaan produktivitas kinerja karyawan. Oleh 

karena itu dalam sebuah perusahaan pentingnya di lakukan pengawasan, 

karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui proses suatu 

kegiatan yang di jalankan telah sesuai dengan apa yang telah kita 

rencanakan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 

efektivitas pengawasan yang di lakukan PT. Sumber Graha Sejahtera 

dalam mengawasi kinerja karyawan dan apa tujuan efektivitas 

pengawasan terhadap  kinerja karyawan pada PT. Sumber Graha 

Sejahtera serta bagaimana efektivitas pengawasan terhadap  kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Graha Sejahtera dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengawasan kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Way Kanan 

Lampung dan untuk mengetahui tujuan efektivitas pengawasan kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Way Kanan 

Lampung serta untuk mengetahui efektivitas pengawasan kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Graha Sejahtera dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan menurut perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang di 

lakukan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Way Kanan 

Lampung belum efektif karena belum sesuai dan belum mampu 

mengawasai karyawan secara objektif, sehingga mereka masih 

melakukan kesalahan dalam sistem pelaksanaan. Dalam pelaksanaan 

kinerja karyawan juga masih jauh dari capaian atau target yang telah 

ditetapkan. Dan alam pandangan Islamnya pun pengawasan karyawan 

masih belum efektif dapat dilihat dari jalannya pelaksanaan 

pengawasan yang belum mampu mengawasi karyawan secara efektif, 

sehingga pelaksanaan dalam efektivitas kinerja karyawan juga masih 

belum mencapai tujuan. 

Kata kunci : Efetivitas, Pengawasan, kinerja karyawan  
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ABSTRACT 

 

In a company supervision is a very important role in a 

company, therefore every company needs to supervise in determining 

the process of achieving goals. Supervision is also carried out to 

evaluate all activities and activities carried out so that they can 

produce goals that are in accordance with what has been planned and 

to obtain maximum results in the implementation of employee 

performance productivity. Therefore, in a company it is important to 

carry out supervision, because with supervision we can find out the 

process of an activity being carried out is in accordance with what we 

have planned. The formulation of the problem in this study is how the 

effectiveness of supervision carried out by PT. Sumber Graha 

Sejahtera in supervising employee performance and what is the 

purpose of monitoring the effectiveness of employee performance at 

PT. Sumber Graha Sejahtera and how the effectiveness of supervision 

on employee performance at PT. Sumber Graha Sejahtera in an effort 

to achieve company goals from an Islamic economic perspective. The 

purpose of this study is to determine the effectiveness of monitoring 

employee performance at PT. Sumber Graha Sejahtera Way Kanan 

Branch Lampung and to find out the purpose of the effectiveness of 

monitoring employee performance at PT. Sumber Graha Sejahtera 

Branch Way Kanan Lampung and to determine the effectiveness of 

monitoring employee performance at PT. Sumber Graha Sejahtera in 

an effort to achieve company goals from an Islamic economic 

perspective. 

This study uses a qualitative approach. Data collection 

techniques used are observation, interviews and documentation. The 

results showed that the supervision carried out at PT. Sumber Graha 

Sejahtera Way Kanan Lampung Branch has not been effective 

because it is not appropriate and has not been able to monitor 

employees objectively, so they still make mistakes in the 

implementation system. In the implementation of employee 

performance is also still far from the achievement or target that has 

been set. And in the Islamic view, employee supervision is still not 

effective, it can be seen from the implementation of supervision that 

has not been able to supervise employees effectively, so that the 

implementation of the effectiveness of employee performance has not 

achieved the goal. 

Keywords: Effectiveness, Supervision, employee performance 
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MOTTO 

                    

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7.Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

(Q.S. Alam Nasyrah : 6-7 )
1
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  Q.S. Alam Nasyrah : 6-7 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal agar dapat di pahami dengan jelas dan 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami serta untuk 

mendapat gambaran yang jelas dari judul proposal :Analisis  

Efektivitas Pengawasan Kinerja Karyawan Dalam Upaya 

Mencapai Tujuan Perusahaan Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang 

Way Kanan Lampung) maka penulis menjelaskan beberapa 

gagasan tentang penegasan makna yang terdapat pada proposal ini. 

Berikut uraian dari istilah-istilah yang terdapat pada proposal ini  

1. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal 

tanda-tanda komponen, hubunganya satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keselurhan yang terpadu.
1
 

2. Efektivitas adalah kemajuan menjalakan tugas dengan cepat 

dan cermat berdaya guna.
2
 

3. Pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untu 

memastikan aktivitas-aktivitas tersebut di selesaikan sesuai 

dengan yang di rencanakan dan memperbaiki setiap deviasi 

yang signifikan
3
 

4. Kinerja karyawan 

 

 

                                                           
1 Yuni Septiani,Edo Arribe,Risnal Diansyah “Analisis Kualitas  Layanan 

Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurab Terhadap Kepuasan Pengguna 

Menggunakan Metode Sevqual”, Jurnal Teknologi Dan Open Source,Vol.3 NO.1,Juni 

2020 : 131-143. 
2Departemen pendidikan Nasional, Op.Cit.h. 173. 
3 Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar (Jakarta: Renika 

Cipta,1993), h. 
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a. Kinerja 

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program  dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi skema strategis suatu organisasi.
4
 

b. Karyawan 

Manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya 

untuk mendapat balasan berupa    uang maupun bentuk 

lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majukan. 

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, adalah sama. 

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun 

karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia 

”buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, 

kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, 

dan karyawan adalah sebutan untukburuh yang lebih 

tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak 

memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja, akantetapi 

pada intinya sebenarnya keempat kata ini memiliki satu 

arti yang sama yaitu pekerja.
5
 

5. Perspektif   

Cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada 

permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh 

mata dengan tiga dimensi.
6
 

6. Ekonomi islam 

7. Ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran islam.
7
 

 

 

 

                                                           
4 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 2. 
5 Mulyadi S, Ekonomi SDM Dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 59. 
6Ibid. h. 565. 
7 Sumarin, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektrif 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.9. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Secara objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti sebuah masalah yang 

akan di teliti terkait dengan judul proposal yang bersangkutan, 

bagaimana pengawasan terhadap efektivitas kinerja karyawan 

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan oleh karena itu di 

perlukan adanya pengawasan dalam hal ini. 

2. Secara subjektif  

a. Terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :  

b. Berdasarkan aspek yang akan di teliti dalam permasalahan 

yang akan di angkat adanya faktor penunjang yang 

memungkinkan untuk di jadikan sebuah penelitian. 

c. Di dalam pembahasan ini adanya faktor pendukung yang 

dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan 

pembahasan ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

PT. Sumber Graha Sejahtera merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan kayu lapis yang berbahan dasar 

kayu karet. Seiring dengan perkembangan zaman perusahaan-

perusahaan yang berrgerak di bidang pengolahan kayu lapis 

semakin banyak. Oleh karena itu selain dalam rangka persaingan 

dalam suatu perusahaan peningkatan efektivitas kinerja karyawan 

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sangat penting bagi PT. 

Sumber Graha Sejahtera mengingat bahwa perusahaan ini 

merupakan salah satu perusahaan yang mengutamakan karyawan 

sebagai penunjang untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian dalam 

perusahaan ini yang perlu di awasi pimpinan adalah karyawan 

untuk melihat bagaimana kinerjanya dan bagaimana upaya 

karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini merupakan 

tugas pimpinan beserta staff yang ada di dalam perusahaan untuk 
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melakukan pengawasan. Dengan demikian perlu adanya 

pengawasan dalam suatu perusahaan.  

Dalam suatu perusahaan pengawasan merupakan peran yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan maka dari itu setiap 

perusahaan perlu melakukan pengawasan dalam menentukan 

proses pencapaian tujuan. Pengawasan juga di lakukan untuk 

mengevaluasi segala kegiatan dan aktivitas yang di lakukan 

sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang telah 

di rencanakan dan untuk memperolerh hasil maksimal dalam 

pelaksanaan produktivitas kinerja karyawan.  Oleh karena itu 

dalam sebuah perusahaan pentingnya di lakukan pengawasan, 

karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui proses 

suatu kegiatan yang di jalankan telah sesuai dengan apa yang telah 

kita rencanakan. Dan apabila tidak di lakukan pengawasan maka 

kita tidak dapat meghasilkan tujuan yang sesuai dengan harapan.  

Salah satu permasalahan yang di hadapi perusahaan adalah 

bagaimana melakukan pengawasan untuk dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja karyawannya dengan kinerja yang baik, 

sehingga perusahaan dapat meraih tujuan yang ingin di capai. 

Untuk itu di perlukan kinerja yang maksimal dari para karyawan 

agar dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga perusahaan 

mampu meraih tujuan yang di harapakan dan dapat 

mengembangkan usahanya lebih luas lagi.  

Karyawan merupakan salah satu bagian penting bagi 

perusahaan. Dalam suatu perusahaan akan  selalu berusaha 

menemukan cara dan kebijakan yang efektif untuk dapat 

meningkatkan suatu kualitas dan kuantitas. Oleh sebab itu, 

efektivitas pengawasan terhadap kinerja karyawan sangat penting 

guna untuk mencapai tujuanya terhadap perusahaan.Karyawan 

berperan aktif dalam layanan jasa yang di tunjang melalui 

efektifitas kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Kinerja 

perusahaan yang baik di bentuk melalui efektivitas kenerja 

karyawan, karena karyawan adalah acuan utama sebuah 

perusahaan. Karyawan adalah penunjang kemajuan dan 

kemunduran dalam sebuah perusahaan tergantung pada efektifitas 

kinerja karyawan. Kinerja yang buruk dapat berdampak pada 
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rendahnya produktivitas dalam sebuah perusahaan.Oleh karena itu 

perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai efektivitas 

kinerja yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

Meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang sangat 

fundamental untuk mencapai hasil maksimal dan dapat mencapai 

tujuan perusahaan. Dalam hal ini karyawan memerlukan motivasi 

untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya, semakin tinggi 

motivasi karyawan maka akan  ada semangat pada karyawan dalam 

melakukan pekerjaan dan adanya kepuasan tersendiri pada 

karyawan. Kepuasan kerja karyawan yang tumbuh pada 

pekerjaannya dapat berakibat meningkatnya kinerja karyawan. 

Pengawasan juga merupakan suatu kegiatan yang di lakukan agar 

dapat memastikan aktivitas yang di lakukan dapat sesuai dengan 

yang di harapkan. Pengawasan juga suatu usaha memberikan 

petunjuk bagi seluruh pekerja agar mereka dapat melaksanakan 

kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. 

Adapun tujuaan pengawasan dari PT. Sumber Graha Sejahtera 

itu sendiri yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kinerja 

karyawan dalam memproduksi bahan baku yang di kelola agar 

dapat menghasilkan produk yang tidak mengesampingkan kualitas 

dan kuantitas produk serta dapat mencapai tujuan perusahaan 

sesuai dengan standar dan tujuan yang telah di tetapkan. Untuk 

mendapatkan hasil pekerjaan yang baik maka di perlukan 

pengawasan yang baik. Pengawasan di lakukan untuk 

membandingkan apakah yang di laksanakan sesuai dengan rencana 

yang di tetapkan. Mengingat pada saat ini PT. Sumber Graha 

Sejahtera sedikit mengalami hasil  yang tidak sesuai dengan 

rencana yang telah di tetapkan maka dalam hal ini perlu di 

lakukannya pengawasan pada efektifitas kinerja karyawan itu 

sendiri. Pengawasan pun dilakuan melalui pantauan atasan 

perusahaan yang turun langsung ke lapangan  untuk mengecek cara 

kerja karyawan dalam memproduksi bahan baku yang di olah agar 

dapat mencapai tujuan perusahaan. Selain dari pada itu 

pengawasan dapat di lakukan  dengan melihat data realisasi hasil 

akhir yang dapat di lihat pada total hasil produksi barang 

menyeluruh. Ada pun permasalahan yang di hadapi oleh 
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perusahaan ini adalah kurangnya pengawasan pada kinerja 

karyawan sehingga pengawasan haerus di lakukan agar dapat 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada serta dapat mencapai 

tujuan perusahaan itu sendiri.  

Hasil realisasi produksi karyawan pada tahun 2017 mencapai 

27752.69. Di lihat dari hasil produksi tersebut pada tahun 2017 

hasil produksi yang di hasilkan karyawan pada PT. Sumber Graha 

Sejahtera mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2018 hasil 

realisasi produksi karyawan mencapai 21161.47. Dari hasil rekap 

produksi pada tahun 2017-2018 keduanya sama-sama tidak 

mengalami penurunan hasil produksi. Sedangkan pada tahun 2019-

2020 hasil produksi pada PT. Sumber Graha Sejahtera mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 2019 hanya mencapai 20558.26 dan 

pada tahun 2020 hanya mencapai 15874.83. Penurunan pada hasil 

produksi pada tahun 2019-2020 tersebut di sebabkan kurangnya 

pengawasan terhadap efektivitas kinerja karyawan. 

Table 1 

Realisasi Hasil Produksi 

 

Pengolahan kayu  Tahun  Total  

 

Karet 

 

2017 

 

27752.69 m
3
 

 

Karet  

 

2018  

 

21161.47 m
3
 

 

Karet  

 

2019  

 

20558.26 m
3
 

 

Karet  

 

2020  

 

15874.83 m
3
 

Sumber : PT.SGS cabang Way kanan tahun 2017-2020 

 

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa realisasi 

hasil produksi pengolahan kayu karet sebagai bahan baku yang 

akan di jadikan kayu lapis,mengalami penurunan dalam hasil 

produksi. Hasil produksi yang menurun tersebut di akibatkan oleh 

kurangnya pengawasan terhadap efektivitas kinerja karyawan 

sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahan. Dari 
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uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Efektivitas Pengawasan Kinerja Karyawan 

Dalam Upaya Mencapai Tujuan Perusahaan Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam” di PT.Sumber Graha Sejahera cabang Way Kanan 

Lampung Kampung Cugah. 

               

                   

    

,“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan 

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

kamu kerjakan.”
8
 (QS. At-Tubah: 105) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang wajibnya bekerja pada umat 

muslim ayat tersebut mewajibkan berekerja bahkan bekerja di 

hukum fardu. Hadist-hadist Rosulullah SAW memberikan 

pelajaran berharga tentang pentingnya bekerja.Islam memandang 

bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk 

memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya 

dijunjung tinggi. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh-

sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan 

kemuliannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja, selain 

kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga 

di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan harga diri akan 

menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Tindakan 

mengemis, merupakan kehinaan, baik di sisi manusia maupun di 

sisi Allah SWT. Rosulullah SAW bersabda: "Tidak halal sedekah 

untuk orang yang kaya, dan orang yang sehat kuat dan memiliki 

kemampuan untuk bekerja." Karenanya, bekerja dalam Islam 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-qur’an dan Tererjemahannya, CV  

Diponogoro, Bandung,2010 
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menempati posisi yang teramat mulia.Islam sangat menghargai 

orang yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang merasa kelelahan atau capai 

setelah pulang bekerja, maka Allah Swt mengampuni dosa-dosanya 

saat itu juga.Selain itu, orang yang bekerja, berusaha untuk 

mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri secara halal 

dan baik guna membiayai kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan 

orang yang menjadi tanggungannya.Dalam Islam orang seperti ini 

dikategorikan jihad fi sabilillah.Dengan demikian Islam 

memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang mau 

berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah.Bahwa Islam 

senan tiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim 

berpangku tangan saja atau berdoa mengharap rezeki datang dari 

langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak 

dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga 

melupakan pertolongan Allah SWT.karena akan menimbulkan rasa 

sombong, angkuh dan bangga atas dirinya. 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitian ini maka perlu di lakukan 

pembatasan masalah yang di teliti. Dalam hal ini, penulis hanya 

menganalisis ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN 

KINERJA KARYAWAN DALAM UPAYA MENCAPAI 

TUJUAN PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Kasus  Pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang 

Way Kanan Lampung) 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pengawasan yang di lakukan PT. 

Sumber Graha Sejahtera dalam mengawasi kinerja karyawan  ? 

2. Apa tujuan efektivitas pengawasan terhadap  kinerja karyawan 

pada PT. Sumber Graha ? 
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3. Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap  kinerja karyawan 

pada PT. Sumber Graha Sejahtera dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan menurut perspektif ekonomi Islam ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan kinerja karyawan 

pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Way Kanan 

Lampung 

2. Untuk mengetahui tujuan efektivitas pengawasan kinerja 

karyawan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Way 

Kanan Lampung 

3. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan kinerja karyawan 

pada PT. Sumber Graha Sejahtera dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan menurut perspektif ekonomi Islam  

G. Manfaat Penelitian  

Adapun bebrapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian 

ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT. Sumber Graha 

Sejahtera,dan dapat di guna kan sebagai bahan pertimbangan 

pengawasan dalam mengawasi efektivutas kinerja karyawan  

b. Penelitian ini juga untuk memperluas wawasan mengenai 

dunia kerja dan untu menambah pengetahuan penulis untuk 

mengangkat judul penelitian ini 

2. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapan dapat meningkatkan efektivitas 

kinerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan Bagi 

penulis bahan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai perembangan dunia kerja pada saat ini  
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu 

melakukan kajian-kajian terhadap   penelitian terdahulu atau karya-

karya yang mendukung topic yang akan di bahas untuk peneliti, 

untuk di jadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitia ini.  

1) Jurnal yang di tulis oleh Margono Mitrohardjono dan Anti 

Ningsihwati dengan judul “Efektivitas Kebijakan 

Pemimpin Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan Pada 

PT.ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA” 

Jurnal ini memiliki kesimpulan Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

pada bab sebelumnya, maka dapt ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Efektivitas berkaitan dengan kinerja perusahaan 

Sangat efektif kebijakan pemimpin terhadap 

pembinaan, pelatihan, pengembangan, dan 

pemberdayaan karyawan dan terbukti meningkatkan 

kinerja dan banyak karyawan yang berprestsi. 

b. Efektivitas motivasi pemimpin dalam upaya 

peningkatan kinerja dan partisipasi karyawan, sangat 

harmonis pimpinan dan karyawan, brsama-sama 

menjalankan tugas, dengan meningkatnya kontribusi 

yang mereka berikan juga bisa optimal yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

c. Sangat efektif motivasi pemimpin dalam 

mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan 

perusahaan, bentuk komunikasi yang baik, mengakui 

andil bawahan, pendelegasian wewenang yang jelas, 

sistem pengawasan yang baik guna menciptakan 

efektivitas dan efisiensi kerja, serta pimpinan berani 

bertanggung jawab penuh atas sukses atau gagalnya 

suatu pelaksanaan kerja, serta adanya reward bagi 

yang berprestasi. 
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2) Jurnal yang di tulis oleh Nurun Naddifah dengan judul 

“Analisis Kinerja Karyawan Industri   Tas Omah Kreasi 

Tas Kecamatan Mragen Kabupaten Demak Jawa Tengah” 

Jurnal ini memiliki kesimpulan Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

pada bab sebelumnya, maka dapt ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: Kinerja karyawan tas yang diterapkan di 

home Industry Omah Kreasi Tas Mranggen yaitu: 

a. Perencanaan (planning) Manajemen dalam bentuk 

perencanaan hal pertama yang dilakukan oleh 

karyawan Home Industry Omah Kreasi Tas 

Mranggen yaitu alat yang digunakan untuk 

menjahit dan pembuatan pola serta seluruh 

sumber daya alam atau bahan baku memproduksi 

tas merupakan alat yang bersih dan halal. 

b. Organisasi (organizing) Pengorganisasian yang 

dilakukan oleh Home Industry Omah Kreasi Tas 

Mranggen lebih pada pembagian tugas karyawan. 

Sehingga dituntut untuk bisa bertanggung jawab 

dalam pekerjaannya.  

c. Pengawasan (controling) Pengawasan dalam 

Home Industry Omah Kreasi Tas Mranggen 

merupakan pengendalian semua kegiatan dari 

proses perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan.  

d. pengarahan (actuating) Pengarahan yang 

dilakukan oleh Home Industry Omah Kreasi Tas 

Mranggen yaitu pengarahan terhadap sumber 

daya alam atau bahan baku produksi tas. 

     Wirawan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam suatu organisasi adalah 

sebagai berikut. Faktor internal pegawai, yaitu 

faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang 

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor 

yang diperoleh ketika kinerja pegawai 

berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya 
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bakat serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara 

faktor-faktor yang diperoleh misalnya, 

pengetahuan, ketrampilan, etos kerja, pengalaman 

kerja, disiplin kerja serta motivasi kerja, faktor 

lingkungan internal organisasi, misalnya strategi 

organisasi, sukungan sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta 

sistem manajemen dan kompensasi.  

     Oleh karena itu, untuk dapat mendukung dan 

meningkatkan produktivitas karyawan 

manajemen organisasi harus menciptakan 

lingkungan internal organisasi yang kondusif, 

faktor lingkungan eksternal organisasi, adalah 

keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di 

lingkungan eksternal organisasi yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Budaya 

masyarakat juga merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja 

individu adalah hasil kerja karyawan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 

standar kerja yang ditentukan. Mangkunegara 

(2006), berpendapat kinerja individu adalah hasil 

dari hal-hal seperti atribut individu, yang 

menentukan kapasitas untuk mengerjakan 

sesuatu, meliputi aktor individu (kemampuan dan 

keahlian, latar belakang serta demografi) dan 

faktor psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi, upaya 

kerja (work effort) yang membentuk keinginan 

untuk mencapai sesuatu, dukungan organisasi, 

yang memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber 

daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur 

organisasi dan job design. Sedarmayanti (2007) 

menyatakan terdapat pula berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu sebagai 
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berikut.Kekuatan, kelemahan, ancaman, dan 

peluang (analisis SWOT)
9
  

 

3) Jurnal yang di tulis oleh Amiruddin dengan judul “Fungsi 

Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor” 

Jurnal ini memiliki kesimpulan Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

pada bab sebelumnya, maka dapt ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan 

pemerintah distrik numfor timur belum atau tidak 

berjalan dengan baik.Oleh sebab itu perlu adanya 

system pengawasan yang baik dan diawasi 

langsung oleh pimpinan dalam hal ini adalah 

Kepala Distrik Numfor Timur. 

b. Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi 

pengawasan yang sangat penting dalam proses 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Sebagai salah 

satu fungsi dari manajemen, pengawasan 

sangatlah penting dalam upaya meningkatkan 

kinerja. Dengan adanya kinerja yang baik maka 

pelayanan kepada masyarakat pada distrik numfor 

timur akan lebih efektif dan efisien.
10

 

4) Jurnal yang di tulis oleh Octavio P.Y Oley dengan judul 

“Analisis Pengukuran Kinerja Karyawan Indomaret Di 

Manado Dengan Balanced Scorecard (Study Kasus : Pada 

Beberapa Minimarket Indomaret Di Kota Manado” Jurnal 

ini memiliki kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab 

                                                           
9 Nurun Nadhifah,”Analisis Kinerja Karyawan Industri Tas Omah  Kreasi 

Tas  Kecamatan Mranggen Kabupaten DemaK Jawa 

Tengah”,Vol.4.NO.3,(2019),h.551-561 
10 Amiruddin,” Fungsi Pengawasan  Dalam MeningKatKan Kinerja  

Pegawai  Kantor Distrik  Numfor Timur Kabupaten BiaK 
Numfor”,Vol.XI,(2016),h.11-8 
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sebelumnya, maka dapt ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Kinerja Karyawan berdasarkan Balanced 

Scorecard Indomaret Malendeng masuk dalam 

kategori memuaskan.  

b. Kinerja Karyawan berdasarkan Balanced 

Scorecard Indomaret Perkamil masuk dalam 

kategori memuaskan.  

c. Kinerja Karyawan berdasarkan Balanced 

Scorecard Indomaret Pingkan Matindas masuk 

dalam kategori memuaskan.  

d. Kinerja Karyawan berdasarkan Balanced 

Scorecard Indomaret Paal 4 masuk dalam kategori 

memuaskan.  

e. Kinerja Karyawan berdasarkan Balanced 

Scorecard Indomaret Ranomuut masuk dalam 

kategori memuaskan.
11

 

 

I. Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian ini jenis penelitian lapangan ( 

field research ) adalah penelitian yang di lakukan di 

lapangan dalam ancah yang sebenarnya dan di lakukan baik 

di dalam PT tersebut. Penelitian di lakukan pada lokasi 

lapangan penelitian yaitu yang berkenaan dengan analisis 

pengawasan efektifitas kinerja karyawan. Penelitian 

lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk 

                                                           
11 Octavio P. Y. Oley,PaulusKindangen,dan Irvan Trang,”Analis pengkuran 

kinerja karyawan indomaret di manado dengan balanced scorecard (studi : pada 

beberapa minimarket indomaret di kota manado)”Vol.5.NO.3,(2017),h.3704-3713 
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menemuan secara spesifik dan realistis tentang apa yang 

sedang terjadi.
12

 

b. Sifat penelitian  

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : 

penelitian yang di lakukan untuk mengetahui dan mengkaji 

analisis efektifitas kinerja karyawan PT. Sumber Graha 

Sejahtera agar dapat menggambarkan secara sistematis dan 

akurat mengenai penelitian.
13

 

2. Sumber data  

Data yang di gunakan dalam penelitian in adalah sebagai 

berikut : 

a.  Data primer  

     Data primer adalah data yang di dapatkan secara 

langsung dalam penelitian yaitu penelitian terjun 

langsung kelapangan guna mendapatkan data secara 

langsung dari wawancara oleh pimpinan dan pegawai 

PT. Sumber Graha Sejahtera. 

b. Data sekunder 

     Data sekunder adalah data yang di peroleh dari 

sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang di bahas seperti : al-quran, jurnal, data-data 

kantor PT. Sumber Graha Sejahtera, buku-buku dan 

internet. 

3. populasi dan sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri 

atas : obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

                                                           
12 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet X, (Jakarta, 

PT. Bumi Aksara, 2008), h.28  
13 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Ekonomi, Cet.I, ( 

Yogyaarta: Pustaka Baru Press, 201,    h.16 
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kesimpulannya.
14

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan pada PT.Sumber Graha Sejahtera. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan arateristik  

yang di miliki oleh populasi tersebut. Dengan kata 

lain sejumlah, tidak semua populasi menjadi sampel 

dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. 

Ada pun sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 

orang yang terdiri dari karyawan PT. Sumber Graha 

Sejahtera. 

4. Metode Pengumpulan Data  

     Untuk memperoleh data-data yang di butuhkan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut : 

a. Observasi  

     Observasi adalah pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistemaktik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.Obsevasi ini di lakukan di PT. Sumber Graha 

Sejahtera cabang way kanan lampung kampung 

cugah.Dengan mengumpulkan data lapangan dari hasil 

pengamatan langsung di PT. Sumber Graha Sejahtera 

cabang way kanan lampung kampung cugah. 

b. Wawancara 

     adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk 

mendapatkan informasi   secara langsung dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode wawancara dan penulis tujukan kepada 

responden PT. Sumber Graha Sejahtera.
15

 

 

5) Metode Analisis data  

                                                           
14 Wahyu purhantara, Metode penelitian kualitatif untuk bisnis, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79. 
15 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cet  4 

(Jakarta: PT. Asumber Daya Insani Mahasatya, 2004), h. 39.  
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     Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah 

proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. 

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu 

proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & 

Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
16

 Mengenai ketiga 

alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data  

     Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya. 

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari 

analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak 

perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data 

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan 

                                                           
16 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1992, hlm. 16. 
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dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, 

dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah 

data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, 

tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

b. Penyajian Data 

     Miles & Huberman membatasi suatu penyajian 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu 

cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis 

dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar 

ataukah terus melangkah melakukan analisis yang 

menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang mungkin berguna.  

     Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan 

menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau 

mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran 

di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya 

yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-

makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 
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kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, 

yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir 

tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan 

data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-

benar dapat dipertanggung jawabkan. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan skripsi yang disusun penulis sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tentang deskripsi 

teori terkait judul penelitian berisi landasan teori yang membahas 

tentang Analisis  Pengawasan Efektivitas Kinerja Karyawan Dalam 

Upaya Mencapai Tujuan Perusahaan (Studi Kasus pada PT. 

Sumber Graha Sejahtera cabang way kanan lampung kampung 

cugah) 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab ini membahas gambaran umum objek, penyajian 

fakta dan data penelitian dan berbagai prosedur penelitian yang 

membahas tentang metode penelitian.  

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

Dalam bab ini membahas temuan penelitian dan hasil temuan 

di lakukan oleh peneliti tentang Analisis  Pengawasan Efektivitas 

Kinerja Karyawan Dalam Upaya Mencapai Tujuan Perusahaan 

(Studi Kasus pada PT. Sumber Graha Sejahtera cabang way kanan 

lampung kampung cugah) 

BAB V PENUTUP 
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Dalam bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait 

judul yang 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Efektivitas Pengawasan 

1. Pengertian Efektivitas dan Pengawasan 

a. Pengertian efektifitas  

Pengertian Efektivitas Secara bahasa efektivitas di 

ambil dari kata "efek" yang memiliki arti akibat atau 

pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau 

adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana 

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa 

hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker 

adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (doing the 

right think), sedangkan efisiensi adalah melakukan 

pekerjaan dengan benar (doing think right). Efektivitas 

pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah 

perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. 

Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling 

terkait satu sama lain. Oleh karena itu, efektivitas 

merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat 

atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk 

mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan 

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah 

ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas 

dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu 

diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan 

21 



 

 

22 

bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang 

dikeluarkan untuk itu.
17

 

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) dari pada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 

diantara pelaksanaannya.
18

 Pengertian tersebut 

mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, 

yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan 

daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan 

pesan-pesan untuk mempengaruhi.
19

 Jadi dapat diartikan 

jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila 

suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan 

efektif.
20

 

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara 

output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan 

seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah 

efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang 

                                                           
17 Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada 

Bank Tabungan Negara Syariah", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2010, hal. 13.  
18 http://ejournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723 
19 Ibid., 
20 Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Malang, UMM Press, 

Hlm.294 
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dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, 

waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah 

ditentukan.
21

 

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi 

yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan 

dan jumlah personil yang ditentukan.
22

 Jadi dapat diartikan 

bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran 

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan 

sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang 

terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan 

saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka 

perbuatan orang itu dikatakan efektiv jika hasil yang 

dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah 

direncanakan sebelumnya. 

b. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari 

berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari 

sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 

memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas 

dan kuantitas (output) barang dan jasa. Pengukuran 

efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang 

dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur 

melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan 

                                                           
21 Asnawi. 2013,Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner 

Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan ilmu pemerintahan, FISIP,UMM,hlm.6 
22 http://ejournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723 
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telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah 

efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau 

kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
23

 

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, 

menurut Richard dan M. Steers yang meliputi : 

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri Kemampuan 

manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan 

keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat 

mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui 

kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan 

organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. 

Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang 

bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan 

pekerjaan dalam organisasi tersebut. 

2) Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepada seseorang yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan 

dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan 

dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka 

tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

3) Kepuasan Kerja Kepuasan kerja yang dimaksud 

adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang 

atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. 

Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat 

imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek 

                                                           
23 Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Malang, UMM Press, 

Hlm.294 
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situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka 

berada. 

4) Kualitas Kualitas dari jasa atau produk primer yang 

dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas 

kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin 

mempunyai banyak bentuk operasional, terutama 

ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh organisasi tersebut. 

5) Penilaian Oleh Pihak Luar Penilaian mengenai 

organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka 

(individu atau organisasi) dalam lingkungan 

organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa 

organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan 

dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh 

kelompok-kelompok seperti para petugas dan 

masyarakat umum. 

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. 

Steers dalam bukunya “ Efektivitas Organisasi ” 

mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai 

berikut:
24

 

1) Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan 

upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai 

suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik 

dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu 

kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongkrit. 

2) Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

                                                           
24 Ibid, hlm.53 
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dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. 

3) Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pegisian tenaga kerja. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas  

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas 

kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers 

dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, 

yaitu:
25

 

1) Karakteristik Organisasi  

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan 

teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-

segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. 

Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif 

tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, 

sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, 

struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun 

orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, 

sedangkan yang dimaksud teknologi adalah 

mekanisme suatu organisasi untuk mengubah 

masukan mentah menjadi keluaran (output). 

2) Karakteristik Lingkungan 

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam 

juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap 

efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit 

berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar 

yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas 

organisasi dan mempengaruhi keputusan serta 

tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor 

semacam ini terhadap dinamika organisasi pada 

                                                           
25

 Ibid, hlm.9 
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umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang 

relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas 

lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan.28 

Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya 

disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam 

atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan 

dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya 

atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. 

Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan 

tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel 

kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, 

ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan 

tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini 

mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi 

terhadap perubahan lingkungan. 

3) Karakteristik Pekerja 

Pada kenyataannya para anggota organisasi 

merupakan faktor pengaruh yang paling penting 

karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang 

akan memperlancar atau merintangi tercapainya 

tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya 

yang langsung berhubungan dengan pengelolaan 

semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, 

oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja 

merupakan modal utama di dalam organisasi yang 

akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena 

walaupun teknologi yang digunakan merupakan 

teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya 

struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka 

semua itu tidak ada gunanya. 

4) Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

Secara umum, para pemimpin memainkan 

peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi 

melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar 
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kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban 

mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa 

struktur organisasi konsisten dengan dan 

menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang 

ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para 

pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan 

yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan 

kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar 

tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini 

mungkin merupakan fungsi yang paling penting. 

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin 

rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan 

manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses 

demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah 

sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya. 

2. Pengawasan 

a. pengertian pengawasan 

Pengawsan biasanya diartikan sebagai aktivitas pokok 

untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai denagan hasil 

yang dikehendaki.
26

 Pengawasan juga dikenal sebagai salah 

satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam Bahasa 

Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dalam istilah 

pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling 

lebih luas artinya. Jadi pengawasan adalah termasuk 

pengendalian.
27

 Pengawasan dapat juga di definisikan 

sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai.  

Sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pada 

                                                           
26

 Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan 

Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.   
27

 Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Op.cit.,Aspek Pengawasan 

Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah,hlm.18.   
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dasarnya pengawasan berlangsung mengiuti pola sebagai 

berikut.
28

 

1) Menetapkan standar atas dasar kontrol.  

2) Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.  

3) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau 

dasar yang telah ditentukan semula. 

4) Mengadakan tindakan koreksi.  

Menurut Sujamto pengawasan yaitu segala usaha atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, 

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
29

 Kemudian 

menurut Mc.Farland pengawasan yaitu suatu proses dimana 

pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan 

rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah di 

tentukan.
30

  Selanjutnya Newman berpendapat bahwa 

“control is assurance that the per formance confrom to plan”, 

ini berarti titik berat pengawsan adalah suatu usaha untuk 

menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan 

rencana. Dengan demikian menurutnya pengawasan ini 

adalah suatu tindakan yang berlangsung, bukan pada akhir 

dari suatu proses tersebut.  

Kegiatan pengawasan merupakan tujuan yang bagi 

perusahaan dalam berlangsungnya kegiatan perusahaan. oleh 

karena itu sebagai bagian yang berperan dalam 

mengaktifkan bagian pengawasan dalam kegiatan 

oprasionalnya maka seluruh tujuan tujuan dari pengawasan 

yang di tetapkan dapat mencapai sasaran. Menurut Ernie 

                                                           
28

 Rawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 

Rineka Cipta, Jakart a, 1990.   
29

 Jum Anggraini, Op.cit., Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 78.   
30 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.   
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Trisnawati sule dan Kurniawam Saefullah tujuan utama dari 

pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di 

rencanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar 

merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut 

memiliki tujuan sebagai berikut :  

a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang 

telah di rencanakan.Untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam 

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan 

tersebut di ambil tindakan untuk memperbaiki baik pada 

waktu itu maupun waktu yang akan datang. 

Kemudian menurut Manullang bahwa tujuan utama 

dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di 

rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar 

merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada 

taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan instruksi yang telah di keluarkan, dan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan yang di hadapi dalam pelaksaan rencana 

berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil 

tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu 

maupun waktu-waktu yang akan datang.  

Dan menurut Arifin Abdul Rachman yaitu untuk 

mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah di tetapkan, kemudian untuk 

mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah di tetapkan. 

Serta untuk menegtahui apakah kelemahan-kelemahan 

serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan 

lainnya, sehingga bisa di lakukan perbaikan untuk 

memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-

kegiatan yang salah, dan untuk mengetahui apakah segala 

sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat di adakan 

perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat 
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efisiensi yang lebih besar.
31

 Dari bebrapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawsan adalah 

untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan 

segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat 

kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki 

kearah yang lebih baik. 

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan dalam pencapaian tujuan.Melalui pengawasan 

dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai 

dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan 

ketentuan yang berlaku.Dengan demikian, melalui 

pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut 

dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan 

untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh 

pimpinan.  

b. Macam-Macam Pengawasan  

1) Berdasarkan subjek pengawasan,dikembangkan 

menjadi 4 (empat) macam, yaitu : Pengawasan 

melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan 

seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu 

kerja yang dipimpinnya.  

2) Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya 

melakukan pengawasan.  

3) Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan 

yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di 

daerah dan pusat.  

                                                           
31 Husnayaini, Fungsi Pengawasan Dalam Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di 

Kantor Bupati Kabupaten soppeng, Universitas Negeri Makasar 
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4) Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan 

dilakukan oleh masyarakat.  

Macam-macam pengawasan menurut Siagian ada 2 

(dua) yakni pengawasan langsung dan tidak langsung :  

1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang 

dilakukan pimpinan terhadapnya bawahannya, 

pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi 

langsung.  

2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawsan yang 

dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari 

jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para 

bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan. 

Senada dengan pendapat Siagian, Situmorang dan Juhir 

juga berpendapat ada Ada 2   (dua) macam pengawasan 

yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :  

1) Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila 

pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan 

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi 

karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas 

seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar 

seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu 

menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu 

sering pula ia harus melakukan pengawasan yang 

bersifat tidak langsung.  

2) Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah 

pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan 

melaui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. 

Laporan itu berbentuk  tertulis dan lisan. Kelemahan 

daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa 

sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang 

positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu 

bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya 
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melaporkan hal-hal yang diduganya akan 

menyenangkan pimpinan.
32

 

Laporan tertulis : merupakan suatu 

pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai 

dengan instruksi dan tugas tugas yang diberikan 

kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan 

menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja 

yang berupa pendapat, keuntungannya untuk pemimpin 

dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak 

lain dapat digunakan untuk menyusun rencana 

berikutnya. 

Laporan khusus : yaitu pengawasan melalui 

laporan kepada hal - hal yang bersifat khusus. 

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah 

suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu 

ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan 

hanya dilakukan bila diterima laporan yang 

menunjukkan adanya peristiwa peristiwa yang 

istimewa. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan 

pimpinan yang sistematis untuk membandingkan, 

memastikan dan menjamin baahwa tujuan dan sasaran 

serta kegiatan organisasi yang akan dan telah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan standar, rencana, 

intruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

perusahaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan 

dan pencegahan yang diperlukan sumber dayayang 

paling efektif dan efesien dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

                                                           
32 Ibid.h1-24 
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c. Fungsi Pengawasan  

Pengawasan adalah salah satu fungsi 

manajemen yang mengandalkan penilaian dan 

sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga 

apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke 

jalan yang benar dengan maksud tercapainya 

tujuan yang sudah digariskan semula.
33

 Seorang 

manajer mengelola agar tercapai hasil - hasil yang 

diingini atau direncanakan. Keberhasilan atau 

kegagalan yang disajikan 

hasil - hasil ini dipertimbangkan dari segi 

tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini mencakup 

pengawasan, yaitu mengevaluasikan pelaksanaan 

kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang 

dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil hasil 

menurut rencana. Pengawasan yang baik 

membantu memperlancar hubungan antar manusia. 

Responsi manusianya terhadap langkah - langkah 

pengawasan merupakan kunci dari sebuah 

pertimbangan, usaha - usaha pengawasan dapat dan 

harus digunakan untuk mendorong hubungan yang 

baik diantara para karyawan.
34

 

Controlling atau pengawasan dapat dianggap 

sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi 

penyimpangan - penyimpangan penting dalam hasil 

yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang 

direncanakan. Pengawasan ialah keseluruhan upaya 

pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna 

                                                           
33 Manulang, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta : Ghalia, 1990), h.23 
34 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajmen (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara,2003), h.170 
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menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai 

dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.
35

 

Dalam pandangan islam, pengawasan sangat 

penting dilakukan yang mana segala sesuatu dilakukan 

secara terencana dan teratur, tidak terkecuali dengan 

proses pengawasan, seperti tercantum dalam QS. Qaf 

Ayat 17. 

                   

“(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal 

perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan 

yang lain duduk di sebelah kiri” (QS.Qaf (50):17) 

1) Bahwa Allah SWT telah mengutus Malaikat – 

Malaikat untuk ditugaskan mengawasi kegiatan 

dan amal perbuatan Hamba-Nya. Bagi kita yang 

mengetahui tentang pengawasan dalam Islam akan 

selalu berhati hati dalam melakukan sesuatu dan 

sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan 

ataupun larangan dalam agama islam sebab Allah 

SWT maha mengetahui segala sesuatu. 
Pengawasan ini biasa dilakukan oleh seorang 

pimpinan/manajemen yang dapat membantu dalam 

melaksanakan efektifitas dari perencanaan 

tersebut. Untuk itu menurut Ernie dan Saefulah, 

fungsi pengawasan adalah : Mengevaluasi 

keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target 

sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 

2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas 

penyimpangan yang mungkin ditemukan.  

                                                           
35 Sondang P.Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara,2012), h.258 
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3) Melakuakn berbagai alternatif solusi atas berbagai 

masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan 

perusahaan  

     Fungsi pengawasan adalah upaya yang dilakukan 

berupa sistematis dalam menetapkan standar kinerja 

dan membuat berbagai tujuan yang direncanakan, 

kemudian mendesain system informasi umpan balik, 

dan membandingkan antara kinerja yang sudah 

dicapai dengan standar yang sebelumnya sudah 

ditetapkan.Selain itu menentukan apakah terdapat 

penyimpangan dan bagaimana tingkat signifikan 

tersebut dapat dilihat dari setiap penyimpangannya, 

kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan 

untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang 

terdapat didalam perusahaan dapat digunakan 

seefektif dan seefisien mungkin dalam tujuan 

pencapaian perusahaan.  

     Pengawasan efektif merupakan alat yang dapat 

membantu dengan baik dalam pelaksanaan fungsinya 

dengan cara mendukung tercapainya tujuan dengan 

hasil sesuai yang diinginkan, serta mencegah 

terjadinya hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. 

Tercapainya efektifitas dari pelaksanaan pengawasan 

tersebut, maka perlu menetapkan prinsip-prinsip 

pengawasan yang efektif, Menurut Ulbert Silalahi, 

prinsip-prinsip pengawasan adalah :  

1) Pengawasan harus berlangsung terus-menerus 

bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau 

pekerjaan.  

2) Pengawasan harus menemukan, menilai, dan 

menganalisis data tentang pelaksanaan pekerja 

secara objektif.  

3) Pengawasan bukan semata-semata untuk mencari 

kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan 

kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan.  
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4) Pengawasan harus member bimbingan dan 

mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan dalam pencapaian tujuan.  

5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan 

pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi.  

6) Pengawasan harus fleksibel  

7) Pengawasan harus berorintasi pada rencana dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-

tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang 

sanagat menentukan atau control by exeption.  

9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah 

melakukan tindakan perbaikan. 

 

     Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan 

proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa 

yang telah direncanakan berjalan sebagaimana 

mestinya.
36

 Termasuk ke dalam fungsi pengawasan 

adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 

sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan 

koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap 

tercapai. Fungsi pengawasan diperlukan untuk 

memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan 

diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau 

tidak, jika tidak berjalan dengan semestinya, maka 

fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk 

mengoreksi kegiatan yang sedang jalan agar dapat 

tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Dalam 

pandangan islam, pengawasan sangat penting 

dilakukan yang mana segala sesuatu dilakukan secara 

terencana dan teratur, tidak terkecuali dengan proses 

pengawasan.   

     Fungsi pengawasan perlu dilakukan tetapi penting 

untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat 

                                                           
36 Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar 

Manajemen(Jakarta :Prenadamedia Group, 2016), h. 317. 
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positif artinya harus mengusahakan terjadinya hal - 

hal tertentu, maksudnya mencapai tujuan dalam batas- 

batas penghalang atau melalui aktivitas - aktivitas 

yang direncanakan. Perlu diingat bahwa sebelum 

dilakukannya pengawasan harus didasarkan pada 

suatu rencana. Jika pengawasan dapat berjalan dengan 

baik sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya 

maka akan berdampak baik dan artinya fungsi 

pengawasan dapat dikatakan berhasil. 

 

d. Tujuan dari Fungsi Pengawasan  

Suatu perusahaan ataupun organisasi pasti terdapat 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer, 

pastinya pengawasan tersebut memiliki tujuan untuk 

kepentingan perusahaan atau organisasi. Griffin 

menjelaskan terdapat empat tujuan dari fungsi 

pengawasan, yaitu :
37

 

1) Adaptasi Lingkungan, yaitu agar perusahaan dapat 

terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 

dilingkungan perusahaan, baik lingkungan yang 

bersifat internal maupun eksternal. 

2) Meminimumkan kegagalan, yaitu ketika 

perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun 

kegiatan yang penting lainnya, perusahaan 

berharap agar kegagalan seminimal mungkin dapat 

diatasi.  

3) Meminimumkan biaya, fungsi pengawasan melalui 

penetapan standar tertentu dalam meminimumkan 

kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat 

meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan.  

4) Antisipasi Kompleksitas Organisasi, yaitu agar 

perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan 

organisasi yang kompleks. 
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B. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian kinerja  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja yang kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
38

 Kinerja adalah 

hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. Dan sedangkan  menurut Wirawan 

menerangkan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau 

suatu profesi dalam waktu tertentu. 

Menurut Wirawan setiap indikator kinerja diukur 

berdasarkan kriteria standar tertentu. Kinerja Karyawa yaitu 

karyawan dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui 

kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung 

pada kinerja karyawannya.
39

  

Menurut Dessler, kinerja karyawan merupakan prestasi 

kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dilihat secara 

nyata d engan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.
40

 

Kemudian Robbins mendefinisikan kinerja yaitu suatu 

hasil yang dicapai oleh karyawan dalam pekerjaanya menurut 
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 Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Op. Cit. h.67 
39 Bryan Johanes Tampi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan mptivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Bank Negara Indonesia,Tbk(Regional Sales 

Manado),Vol.III.NO.4,(2014),h,1-20 
40
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kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.
41

 Kinerja 

adalah pencapaian kerja atau usaha yang di hasilkan oleh setiap 

karyawan agar dapat membantu perusahaan dalam meraih dan 

meuwujudkan tujuan perusahaan. Setiap indivindu memiliki 

kinerja tersendiri dan memiliki tingkat kemampuan atau 

pencapaian prestasi kerja yang tidak sama. Kemampuan, 

usaha, dan kesempatan yang di peroleh merupakan kombinasi 

yang berpengaruh terhadap kinerja. 

Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa 

pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah 

dicapai karyawan, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, hasil kerja 

tersebut disesuaikan dengan yang diharapkan organisasi, 

melalui kriteria atau standar yang berlaku dalam organisasi. 

Berhasil tidaknya kinerja yang dicapai organisasi tersebut di 

pengaruhi kinerja karyawan secara individual maupun 

kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan 

maka semakin baik kinerja organisasi.
42

 

Pengertian dalam pandangan islam Kerja merupakan 

unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan 

ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya 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 hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, 

dan hak masyarakat.
43

 Arah pekerjaan yang jelas, landasan 

yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan 

merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.
44
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43 Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru:Suska Press, 2008), h. 
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44 Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema 
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Manusia adalah faktor penting dalam mensukseskan suatu 

pekerjaan.
45

 Oleh karena semua perusahaan saat ini tidak akan 

mengabaikan upaya peningkatan kualitas SDM sebagai usaha 

untuk meningkatkan kualitas produksi perusahaannya. SDM 

yang unggul merupakan asset perusahaan yang sangat bernilai. 

Manusia sebagai mahluk Allah yang paling sempurna 

penciptaannya dilengkapi dengan kemampuan untuk berfikir, 

Islam telah memberikan jaminan dan penetapan harta kekayaan 

yang dimiliki, meski untuk emperolehnya diharuskan berusaha 

dan bekerja. Seperti yang dijelaskan dalam QS.AlMulk ayat 

15: 

                  

                

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan.”( QS.AlMulk ayat 15) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan 

karunia-Nya kepadamu di muka bumi ini dan makanlah 

setengah dari rizki-Nya. Maka dari itu jika kamu mau bekerja 

dan berusaha maka Allah akan member kenikmatannya. Di 

dalam usaha kepemilikan dan dalam usaha mengelola sumber-

sumber ekonomi merupakan pekerjaan yang berkaitan. 

Meskipun usaha dan kerja manusia tidak menjamin 

diperbolehkannya kepemilikan, manusia harus tetap 

melaksanakan profesionalisme di dalamnya. Sebab 

melaksanakan suatu aktivitas ekonomi tanpa berusaha 

mencapai hasil adalah sia-sia. Karena itu yang dituntut dari 

manusia adalah sikap kesadaran untuk mencurahkan 

kemampuan seoptimal mungkin agar mencapai keberhasilan 

                                                           
45 Perhatikan makna yang terkandung dalam QS An-Najm: 39 dan QS Al 

Baqarah 202 



 

 

42 

usaha.
46

 Sifat profesional adalah bekerja dengan maksimal 

serta penuh komitmen dan kesungguhan. Sifat 

profesionalisme ini digambarkan dalam Al-Qur‟an surah al-

Israa ayat 84 

                 

     

“Katakanlah (Muhammad) :setiap orang berbua menurut 

keadaannya masing-masing.. Maka.” Maka Tuhanmu lebih 

mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”
47

( QS. Al-Israa 

ayat 84) 

 

Pada ayat di atas, dikemukakan bahwa setiap beramal dan 

berbuaat sesuai dengan kemampuan. Artinya seseorang harus 

bekerja dengan penuh ketekunan dengan kecurahkan seluruh 

keahliannya. Jika seseorang bekerja sesuai dengan 

kemampuannya, maka akan melahirkan hal-hal yang 

optimal.
48

 Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib, dan teratur (professional). Proses-

prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh 

dilakukan secara asal-asalan. Contoh manajemen SDM Nabi: 

Suatu ketika ada seorang sahabat (Abu Dzar) yang belum 

mendapat tugas, datang bertanya kepada Nabi Muhammad, 

mengapa ia tidak mendapat tugas (amanah) sementara 

sahabat-sahabat yang lain ada yang ditunjuk menjadi gubernur 

(Mu‟adz ibn Jabal), bendahara Negara („Umar ibn 

Khaththab), panglima perang (Khalid ibn Walid), dan 

sebagainya. Nabi Muhammad mengatakan, “Fisik engkau 

                                                           
46 Yusanto Ismail, Pengantar Ekonomi Islam, (Penerbit Al-

Azhar,2009)h.183 
47 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:Sygma 

Creative Media Corp,2014),h.290 
48 Didin Hafidhudin, Op. Cit, h.63 
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sangat lemah sehingga  tidak sanggup jika dibebani tugas-

tugas berat seperti yang diberikan kepada mereka”.
49

 

2. Aspek penilaian kinerja  

Aspek penilaian kinerja menurut hasibuan adalah sebagai 

berikut :  

a. Proaktif dalam pendekatan pekerjaan  

b. Bermanfaat dari pengawasan 

c. Merasa terikat dalam melayani klien 

d. Berhubungan baik dengan staf lain 

e. Menunjukan keterampilan dan inti bekerja aktivitas 

f. Menunjukan kebiasaan bekerja yang baik 

g. Mempunyai sikap positif dalamn pekerjaan 

Kinerja pegawai mengacu pada prenstasi karyawan di 

ukur standar atau kriteria yang telah di tetapkan instansi. 

Pengelolaan nuntuk mencapai kinerja karyawan yang sangat 

tinggi terutama untuk menigkatkan kinerja innstansi secara 

keseluruhan. Faktor-faktor yang mempemgaruhi kinerja 

karyawan meliputi sntrategi instansi. (nilai tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang, budaya instansi, dan kondisi 

ekonomi) dan atribut individual antara lain kemampuan dan 

keterampilan. Kinerja bisan meningkatkan kepuasan para 

karyawan dalam instansi dengan kinerja tinggi dari pada 

innstansi dengan kinerja yang rendah. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa penilaian kerja merupakan suatu cara untuk 

mengevaluasi dan mengudentifikasi hal-hal yang terkait 

dengan proses dan hasil kerja dari pegawai. Dengan adanya 

ukuran dengan hasil yang di capai akan memudahkan pihak-

pihak terkait dalam pengambilan keputusan manajemen.
50

 

3. Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah diharapkan. Indikator kinerja harus 

                                                           
49 Hermawan Kertajaya & Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing 

(Jakarta:Mizan,2008),h.49-50. 
50 Melan Angriani Asnawi, Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas.,Penerbit 
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merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat 

kinerja. Adapun indikator dari kinerja karyawan menurut 

Bernadine adalah sebagai berikut:   

a. Kualitas  

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan 

mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa 

cara ideal dari penampilan aktifitas ataupun memenuhi 

tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.  

b. Kuantitasn 

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

c. Ketepatan Waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal 

yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain.  

d. Efektivitas 

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan keuntungan atau 

mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan 

sumberdaya.  

e. Kemandirian 

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan 

fungsi kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari 

pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk 

menghindari hasil yang merugikan.
51

 Kemudian bangun, 

menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian kinerja 

kayawan standar kinerja harus apat di ukur dan di pahami 

secara jelas. Suatu pekerjaan dapat di ukur melalui 5 

dimensi yaitu :  
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a. Kuantitas pekerjaan 

Hal ini menunjukan jumlah pekerjaan yag di 

hasilkan individu atau kelompok sebagai 

persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

Melakukan sesuai dengan target output yang 

harus di hasilkan per orang perjam kerja.  

b. Kuantitas pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat 

menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang di 

tuntut suatu pekerjaan tertentu. 

c. Ketepatan waktu  

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang 

berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus di 

selesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainya. 

Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

deadlineyang telah di tentukan.  

d. Kehadiran  

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu 

yang di tentukan. Dating tepat waktu dan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan jam kerja 

yang telah di tentukan.  

e. Kemampuan kerjasama  

Tidak semua pekerjaan dapat di selesaikan oleh 

satu karyawan saja, untuk jenis pekerjaan tertentu 

mungkin harus di seesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih. Kinerja karyawan dapat di 

nilai dari kemampuannya bekerjasama dengan 

rekan kerja lainya.
52

 

4. Tujuan penilaian kinerja 

Salah satu masalah yang di temui oleh instansi dalam 

menilai kinerja pegawai adalah tujuan ganda atau (dual 

                                                           
52 Ibid.h.14 



 

 

46 

purpose) dari penilaian kinerja. Disatu pihak, instansi 

memerlukan evaluasi yang obyektif dari kinerja di lain pihak 

masalalu individu dalam menganbil keputusan personalia. Di 

lain pihak instansi membutuhkan alat-alay untuk 

memperdayakan manajer dalam membantu para pegawai 

meningkatkan kinerja mereka, merencanakan pekerjaan 

mendatang, mengembangkan keahlian dan kemampuan bagi 

pertumbuhan karir dan mempererat kualitas hubungan mereka 

sebagai manajer dan karyawan. 

Tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk 

menghasilkan informasi yang akurat dan sahih antara 

prilaku dan kinerja anggota instansi. Semakin akurat dan 

sahih informasi yang di hasilkan oleh sistem penilaian 

kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi instansi. 

Kendatipun semua instansi sama-sama memiliki tujuan 

utama tersebut untuk sistem penilaian kinerjakaryawan, 

terdapat variasi yang sangat besar dalam penggnaan 

khusus yang di buat instansi atas informasi yang di 

hasilkan oleh sistem penilaian mereka. Tujuan khusus 

evaluasi kinerja itu dapat di golongkan kedalam dua 

bagian besar yakni evaluasi (evaluation) dan 

pengembangan( development). Kedua tujuan tadi tidaklah 

saling berpisah, tetapi secara tidak langsung berbeda dari 

segi orientasi, waktu, metode, dan peran atasan dan 

bawahannya. Penilaian untuk kedua tujuan itu harus di 

laksanakan dalam konteks program konseling, 

perencanaan karir, penentuan tujuan, dan pemantauan 

kinerja yang berkelanjutan.
53

 Didalam Mangkunegara 

secara spesifik, tujuan penilaian kinerja sebagai berikut:  

1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, , 

sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih 
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baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan 

prestasi yang terdahulu. 

3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk 

mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan 

meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan 

yang diembannya sekarang. 

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa 

depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi 

sesuai dengan potensinya. 

5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang 

sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, 

dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-

hak yang perlu diubah. 

5. Aspek-Aspek Kinerja 

Menurut Miner dalam Sutrisno, terdapat empat aspek 

dari kinerja, yaitu: 

a. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah 

kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas. 

b. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa 

jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan. 

c. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, 

keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu 

pegawai tersebut. 

d. Kerjasama, menerangkan akan bagaimana individu 

membantu atau menghambat usaha dari teman 

sekerjanya.
54

 

 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut 

antara lain :  

a. Kuntitas kinerja yaitu pencapaian kinerja karyawan yang 

dapat terlihat pada diri karyawan itu sendiri pada saat 

bekerja yang meliputi ketetapan waktu dalam mengerjakan 
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pekerjaan, ketelitian dalam mengerjakan tugas dan juga 

terampil dalam mengerjakan tugas. 

b. Kualitas kerja adalah pencaoaian kinerja karyawan yang di 

ukur atas ha 

c. sil pekerjaan yang di capai pekerja dalam bekerja. Kualitas 

kerja juga dapat di ukur oleh output atau hasil kerja di 

bandingkan dengan standar output yang telah di tetapkan 

perusahaan.
55

 

 

C. Tujuan perusahaan  

Tujuan perusahaan dapat di lihat dari visi dan misinya 

visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya 

terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga 

atau organisasi. Visi juga bias di katakan tujuan masa depan 

suatu organisasi atau lenbaga.  

1. Menjadikan perusahaan sebagai sumber sarana untuk 

mencari kesejahteraan 

2. Menjadikan perusahaan sebagai tempat belajar dab 

berkreasi untuk selalu menciptakan hal-hal baru 

3. Menciptakan karyawan yang kreatif,produktif, dan 

inofatif  

4. Menciptakan karyawan yang komunikatif dan memiliki 

loyalitas yng tinggi 

5. Menciptakan karyawan yang berakhlak mulia (bermoral, 

berteika, dan memiiki sikap/attitude yang baik  

6. Silaturahmi dan kekeluargaan sebagai semboyan 

hidupnya. 

Dari visi tersebut PT. Sumber Graha Sejahtera ingin mewujudkan 

perusahaan sebagai tempat mencaei kesejahteraan, tempat belajar, 

menjadi perusahaan yang kreatif,inovatif,produktif, menjadi 
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perusahaan yang komunikatif, mempunyai sikap yang baik, serta 

menjaga silatrahmi dengan sesama.  

 Misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang 

semuanya harus di lalui lembaga yang bersangkutan untuk dapat 

mencapai visi yang utama. Misi merupakan langkah-langkah yang 

perlu di ambil untuk bias merangsang capaian yang tertulis di 

dalam misi utama. Misi pada PT. Sumber Graha Sejahtera yaitu :  

1. Menjadikan perusahaan plywood terbesar di dunia  

2. khususnya di asia tenggara PALM sebagai salah satu 

Brand Produk andalannya.  

Visi dan misi yang di miliki PT. Sumber Graha Sejahtera di susun 

oleh pimpinan perusahaan PT. Sumber Graha Sejahteraagar 

seluruh para pekerja dapat memahami visi dan misi yang telah di 

tetapkan. Jadi dengan adanya visi dan misi tersebut, di harapkan 

seluruh para pekerja dapat mengetahui tentang visi dan misi PT. 

Sumber Graha Sejahtera.  

 

D. Tujuan perusahaan perspektif ekonomi islam  

Dalam hukum ekonomi klasik berlaku semboyan "    

mencari keuntungan sebesar- besarnya dengan biaya sekecil- 

kecilnya". Untuk memahami semboyan ini harus memiliki 

pemikiran yang logis, sehingga tidak akan terjadi kesalahan 

yang fatal. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan masing- 

masing.Tujuan yang paling utama adalah mendapatkan 

keuntungan/ profit. Akan tetapi hal ini tidak sama dengan 

tujuan perusahaan menurut perspektif Islam. Islam selalu 

mengajarkan agar segala sesuatu yang kita lakukan harus 

berkiblat kepada Al-Quran dan Al-Hadist tak kecuali satu 

apaun, termasuk bidang bisnis ataupun perusahaan. Tujuan 

perusahaan perspektif Islam tidak hanya berorientasi kepada 

keuntungan yang setinggi- tingginya, meskipun mencari 
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keuntungan juga tidak dilarang.Suatu perusahaan yang 

berlaku sebagai produsen islami tidak dapat menjadi sebagai 

profit optimalizer. 

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang 

multidimensi/interdisiplin, komperhesif, dan saling 

terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil 

pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini 

manusia dapat mengatasi masalahmasalah keterbatasan 

sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).
56

 Falah 

(kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan 

aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritualis, 

moralis, ekonomi,sosial, budaya serta politik, baik dicapai di 

dunia maupun di akhirat. Ali Anwar Yusuf memberikan 

definisi ekonomi, menurutnya ekonomi kajian tentang prilaku 

manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-

rsumber produktif yang langka untuk memproduksi barang 

dan jasa serta mendistribusikannya.
57

 Secara etimologi kata 

ekonomi berasal dari bahasa oikonomia (Yunani), yang 

terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos yang 

berarti rumah dan nomos yang berarti aturan atau hukum, 

secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau 

manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan 

untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam 

rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini meliputi rumah 

tangga perseorangan (keluarga), badan usaha, atau 

perusahaan rumah tangga pemerintah, dan sebagainya. Akan 

tetapi dalam mewujudkan falah tersebut tidak 

mengesampingkan keadilan atau hak-hak karyawan Keadilan  

merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. 
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Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah 

tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali 

diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, 

seluruh ulama tekemuka sepanjang sejarah islam menetapkan 

keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. 

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis 

besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana terdapat kesamaan pelaku dimata hukum, kesamaan 

hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati 

pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta 

adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Seluruh 

makna adil tersebut akan terealisasi jika setiap orang 

menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan menempatkan 

sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi dalam perusahaan ini 

selain ingin mendapatkan keuntungan serta kebahagian, 

kebahagian yang di maksud apabila dapat mencapai tujuan 

perusahaan tersebut tetapi dengan tujuan perusahaan masi 

jauh dari tercapainya tujuan perusahaan karena kurangnya 

pengawasan serta perusahaan itu sendiri masih belum bisa 

memenuhi bebrapa hak-hak karyawan sehingga mendorong 

karyawan bekerha semampunya tanpa memenuhi tanggung 

jawabnya untuk dapat mencapai tujuan perusahaan.  
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