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ABSTRAK 

 

Menghadapi persaingan global saat ini, sebuah lembaga usaha 

baik milik swasta maupun milik pemerintah dituntut untuk lebih 

memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal.Hal ini dapat terlihat dari 

meningkat atau menurunnya prestasi kerja dari setiap pegawai atau 

bawahan. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, team work dan 

pengalaman kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan PT.Komering 

Jaya Perdana Tulang Bawang Barat. Bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang 

Barat. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Komering Jaya Perdana Tulang 

Bawangt Barat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 di PT. Komering 

Jaya Perdana Tulang Bawang Barat Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional adalah penelitian yang ditujukan untuk mengetahui 

hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain.Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan.  

Dalam penelitian ini tiga variabel independent yaitu Gaya 

Kepemimpinan (X1), Team Work (X2), dan Pengalaman kerja (X3), 

variabel gaya kepemimpinan, teamwork pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan diperoleh hasil positif dan signifikan dengan nilai 

koefesien determinasi sebesar 0,974 atau sebesar 97,4%. Sehingga 

menandakan bahwa pengaruh variabel gaya kepemimpinan, teamwork 

dan pengalaman kerja sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 100%  

97,4% = 2,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Padangan dalam perspektif ekonomi islam, pemimpin adil 

ialah pemimpin yang adil pada dirinya (takwa), dan adil dalam 

menjalankan amanah kepemimpinan  di dalam firman Allah SWT 

Sehingga dengan adanya gaya kepemimpinan yang diberikan yaitu 

mampu mengambil keputusan yang tepat, dapat bersosialissi dengan 
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semua karyawan, memiliki visi misi meyakinkan, dan mampu membuat 

perencanaan yang strategis. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Team Work, Pengalaman Kerja 

dan Kinerja Karyawan  
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ABSTRACT 

Faced with today's global competition, private and government-

owned businesses must enhance their performance in a variety of ways. 

This may be noticed in the growth or reduction in each employee's or 

subordinate's work performance. What effect does leadership style, 

teamwork, and work experience have on the performance of PT. 

Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat employees? What impact 

does leadership style, teamwork, and work experience have on the 

performance of PT. Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat 

personnel at the same time. What is Islamic Economics' take on 

leadership style, teamwork, and work experience as they relate to PT. 

Komering Jaya Perdana Tulang Bawangt Barat employee performance. 

This study was carried out in PT. Komering Jaya Perdana 

Tulang Bawang Barat in May 2021. The research method employed in 

this study was correlational research. Correlational study is aimed at 

determining the link between two or more variables. Based on the 

findings of the research and the conversation that was presented. 

In this study, three independent variables were examined: 

Leadership Style (X1), Team Work (X2), and Work Experience (X3). The 

effects of leadership style, teamwork, and work experience on employee 

performance were found to be positive and significant, with a 

determination coefficient of 0.974 or 97,4%. As a result, the factors of 

leadership style, collaboration, and job experience have an  97,4% effect. 

While additional factors not investigated in this study account for the 

remaining 100% -97,4% = 2,6%. A just leader, according to Jabir 

Qamihah in his book al-muaradhah Fi al-Islam, is one who is fair to 

himself (taqwa) and fair in carrying out the mandate of leadership in 

Allah SWT's word. given, namely the ability to make the right decisions, 

socialize with all employees, have a convincing vision and mission, and 

make strategic plans. 

 

Keywords : Leadership Style, Team Work, Work Experience and 

Employee Performance 

   

  







iv 
 

MOTTO 

 

ٍَِ َُۡفِسُد فَُِهب َوََۡسفُِل ٱَوإِۡذ قَبَه  ْا أَتَۡجعَُو فَُِهب   قَبىُىَٰٓ
ٗۖ ئَِنِخ إٍِِّّ َجبِعٞو فٍِ ٱۡۡلَۡزِض َخيُِفَخ 

َٰٓ يَ  ََ بََٰٓء َزثَُّل ىِۡي ٍَ ىدِّ

  َُ َُى ب ََل تَۡعيَ ٍَ  ٌُ ٍَٰٓ أَۡعيَ  قَبَه إِِّّ
ِدَك َوُّقَدُِّس ىََلۖٗ َۡ ُِ َُّسجُِّح ثَِح  َوَّۡح

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: 30) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut 

tentang proposal ini serta mencegah adanya kesalahan dalam 

memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini 

maka perlu adanya suatu penjelasan beberapa kata yang terkait 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas  Pengaruh gaya 

kepemimpinan, teamwork dan pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. Komering Jaya Perdana Tulang 

Bawang Barat. 

Adapun istilah-istilah yang akan dibahas ialah: 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari 

sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain.
2
 

3. Teamwork menurut Mulyono adalah kelompok yang usaha-

usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi 

daripada jumlah masukan individual. Team work 

menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. 

Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh 

sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu di suatu 

organisasi ataupun suatu perusahaan.
3
 

4. Pengertian pengalaman kerja dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah suatu kegiatan atau proses yang pernah 

dialami oleh seseorng ketika mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.
4
 

                                                             
1  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 747 
2 Thoha, Kepemimpinan cet. Ke III (Rajawali Pers, 2012).h.10. 
3 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: 

Ar Ruzz Media, 2009), h.121 
4  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.87. 
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5. Menurut Mulyadi kinerja dapat didefenisikan, hasil kerja 

dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan 

kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawab mereka.
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Untuk mengetahui bagaiamna pengaruh gaya 

kepemimpinan, teamwork dan pengalaman kerja dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini peneliti 

lakukan di PT. Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat 

dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal 

penelitti untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data 

dan efisiensi biaya. 

2. Alasan Subjektif 

Masalah yang dibahas sesuai dengan jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung sehingga sesuai disiplin ilmu yang penulis 

tekuni saat ini serta didukung dengan tersedianya literature 

dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi persaingan global saat ini, sebuah lembaga 

usaha baik milik swasta maupun milik pemerintah dituntut untuk 

lebih memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal.Hal ini 

dapat terlihat dari meningkat atau menurunnya prestasi kerja dari 

setiap pegawai atau bawahan.Faktor prestasi kerja merupakan 

masalah yang sangat penting bagi setiap organisasi. Prestasi kerja 

yang sangat tinggi sangat diperlukan dalam setiap kerjasama 

karyawan dalam mencapai tujuan, seperti diketahui bahwa 

pencapaian tujuan sebuah lembaga atau organisasi adalah sesuatu 

yang sangat di idam-idamkan oleh setiap organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam 

suatu organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, Organisasi 

didirikan berdasarkan visi untuk keptingan bersama, dan dalam 

                                                             
5 Mulyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bogor : IN MEDIA, 2015), 

h.63 
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pelaksanaan misinya dikelolah dan di urus oleh manusia.Tenaga 

kerja atau karyawan merupakan sumber daya yang paling 

berharga dalam organisasi.Tanpa adanya tenaga kerja atau 

karyawan yang berkualitas mustahil tujuan organisasi dapat 

tercapai dengan baik. 

Organisasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang terdiri 

dari sekelompok orang yang melakukan aktivitas secara rutin dan 

berulang-ulang guna mencapai suatu tujuan bersama. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, organisasi harus didukung oleh sumber 

daya yang berkualitas, baik materiil, keuangan maupun sumber 

daya manusia.
6
 

Namun, manusia selalu berperan aktif dan memimpin 

dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi 

perencana, partisipan dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi.Bahkan jika perangkat perusahaan sangat kompleks, 

tujuan tersebut tidak dapat tercapai tanpa peran aktif karyawan. 

Jika peran aktif karyawan tidak dicantumkan, alat-alat canggih 

yang dimiliki perusahaan tidak akan ada gunanya bagi 

perusahaan.
7
 

PT. Komering Jaya Perdana yang beralmat di desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat merupakan suatu perusahaan yang 

memproduksi blanket (selendang keret). Karena merupakan satu-

satunya PT. yang memproduksi blanket (selendang karet) di 

daerah Panaragan terutama Tulang Bawang Barat, kinerja 

karyawan PT. Komering Jaya Perdana sering menjadi sorotan 

masyarakat. 

Kinerja dapat dilihat sebagai proses kerja dan hasil. 

Kinerja adalah proses dimana pekerjaan dilakukan untuk 

mencapai hasil kerja. Tetapi karya itu sendiri menunjukkan 

kinerja. Kinerja dalam organisasi dilakukan oleh semua sumber 

daya manusia (termasuk pimpinan dan staf) di dalam organisasi. 

                                                             
6  Siswandi Siswandi, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal 

Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan”, Eprints.dinus.ac.id/5080/1/12350.pdf 

(diakses 20 Desember 2020) 
7 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta :Bumi 

Aksara, 2012),  h.10 
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya 

manusia, dan faktor-faktor tersebut berasal dari dalam dan luar 

sumber daya manusia. 

Setiap pekerja memiliki kemampuan yang didasarkan 

pada pengetahuan dan keterampilan, kemampuan yang sesuai 

dengan pekerjaannya, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Namun, 

kepribadian, sikap dan perilaku pekerja juga akan mempengaruhi 

kinerja mereka.
8
 

Oleh karena itu mengatur karyawan adalah sulit dan 

kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, 

keinginan, dan latar belakang berbeda yang dibawa kedalam 

organisasi.Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya 

seperti mengatur mesin, modal, atau gedung.Dengan demikian 

dibutuhkan sosok pemimpin yang diharapkan mampu mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan 

Masyarakat. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan 

wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam 

mencapai suatu tujuan.
9
 

Sukses tidaknya usaha mencapai tujuan, ditentukan oleh 

kualitas kepemimpinan. Mengingat bahwa apa yang digerakkan 

oleh seorang pemimpin bukan benda mati, tetapi manusia yang 

mempunyai perasaan dan akal, serta beraneka ragam jenis dan 

sifatnya, maka masalah kepemimpinan tidak dipandang mudah. 

Kemauan seorang pemimpin merupakan suatu sarana mencapai 

tujuan. Hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhannya tergantung 

pada keterampilan dan kemampuan pemimpin.
10

 

Setiap organisasi, bawahan/pekerja selalu tergantung 

pada pemimpin.Bila pemimpin tidak mempunyai kemampuan 

memimpin maka tugas-tugas yang kompleks tidak bisa 

dikerjakan dengan baik. Apabila pemimpin mampu menjalankan 

                                                             
8 Wibowo Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), h.69 
9 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :Bumi 

Aksara, 2012), h.10-11. 
10 Edy sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :kencana,2010). h. 

236 
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fungsinya dengan baik, maka sangat mungkin organisasi tersebut 

mampu mencapai sasarannya. Jadi, seorang pemimpin atau 

kepala dalam suatu organisasi akan diakui sebagai pemimpin 

apabila dia mampu mempengaruhi dan mampu mengarahkan 

bawahannya ke arah tujuan organisasi. 

Kepemimpinan adalah suatu prilaku dengan tujuan 

tertentu untuk me- mengaruhi aktivitas para anggota kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk 

memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam 

suatu organisasi kepemimpinann merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi.
11

 

Pemimpin merupakan panutan bagi bawahannya, bahkan 

bawahan senantiasa mengikuti perintah dan arahan dari 

pemimpinnya. Dengan kata lain bahwa pemimpin harus 

senantiasa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, 

namun tidak semua perintah harus dituruti, jika perintah itu baik 

maka laksanakan namun jika kurang baik maka berusahalah 

untuk meninggalkan atau kembalikan kejalan yang benar. Hal ini 

juga sejalan dengan firman Allah SWT. Q.S An-Nisaa 59 : 

 

ِ َُۡفِسُد فَُِهب  ٍَ ْا أَتَۡجَعُو فَُِهب   قَبىُىَٰٓ
ٗۖ ئَِنِخ إٍِِّّ َجبِعٞو فٍِ ٱۡۡلَۡزِض َخيُِفَخ 

َٰٓ يَ  ََ  َوإِۡذ قَبَه َزثَُّل ىِۡي

  َُ ى َُ ب ََل تَۡعيَ ٍَ  ٌُ ٍَٰٓ أَۡعيَ  قَبَه إِِّّ
ِدَك َوُّقَدُِّس ىََلۖٗ َۡ ُِ َُّسجُِّح ثَِح بََٰٓء َوَّۡح ٍَ  َوََۡسفُِل ٱىدِّ

 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.(Q.S An-Nisaa:59) 

Peran pemimpin dalam menjalankan aktivitas memiliki 

gaya tersendiri dalam mempengaruhi dan membimbing karyawan 

                                                             
11 Veithzal Rivai, dkk, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta 

: Rajawali Pers, 2014), h.3. 
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untuk mencapai tujuan bersama. Peran pemimpin dalam 

mendorong dan memotivasi pekerja tergantung pada arahannya.
12

 

PT. Komering Jaya Perdana diketahui bahwa sejak pertama kali 

berdiri, PT. Komering Jaya Perdana sudah berganti pemimpin 

sebanyak 2 kali.  

Dengan adanya sesuatu hal yang mempengaruhi kinerja 

karyawan berikutnya adalah team work (kerja tim), team work 

yang baik akan membuat karyawan bekerja dengan baik. Team 

work yang baik akan timbul dari gaya kepemimpinan yang 

megarahkan karyawannya untuk dapat saling bekerja sama 

dengan baik sehingga komunikasi antara karyawan dapat terjalin 

dengan baik pula. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang baik 

dapat menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan organisasi atau perusahaan. Pengalaman kerja yang 

baik dapat juga menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya dan sebaliknya jika tingkat kinerja menurun 

akan menghambat perusahaan dalam mencapi tujuannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, team work dan pengalaman 

kerja terhadap kinerja karyawan perspektif ekonomi Islam 

di PT. Komering Jaya Perdana Kabupaten Tulang Bawang 

Barat”. 

 

D. Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi pembahasan yang melebar dan terjadi 

ketidakpahaman, maka fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan di PT. Komering 

Jaya Perdana yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel. 

                                                             
12  Siradjuddin Siradjuddin, Perilaku Kepemimpinan Dan Kinerja Karyawan 

Bank Perkreditan Rakyat Di Sulawesi Selatan, (Samata-Gowa : Alauddin University 

Press,2011),  h. 43. 
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2. Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengaruh gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. Komering Jaya Perdana. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, team work dan 

pengalaman kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan 

PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, team work dan 

pengalaman kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 

PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat? 

3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.Komering 

Jaya Perdana Tulang Bawangt Barat? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, team work 

dan pengalaman kerja secara parsial terhadap kinerja 

karyawan PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat. 

2. Untuk menetahui pengaruh gaya kepemimpinan, team work 

dan pengalaman kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat. 

3. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.Komering 

Jaya Perdana Tulang Bawang Barat. 

G. Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis.  
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Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi 

semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan terhadap 

pimpinan PT.Komering Jaya Perdana Tulang Bawang Barat, 

sehingga diharapkan mampu untuk mencapai kinerja yang 

maksimal. 

2. Kegunaan Praktis.  

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk 

menjelaskan pemasalahan yang berkaitan dengan peneltian 

ini. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya.Dengan demikian penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi kalangan-kalangan seperti : 

a. Bagi Pimpinan PT. Komering Jaya Perdana Tulang 

Bawang Barat, Dengan adanya penelitian ini di harapkan 

kepada pimpinan PT. Komering Jaya Perdana Tulang 

Bawang Barat sehingga mampu membangkitkan kinerja 

pegawainya. 

b. Bagi Penulis. Dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan terhadap sesuai atau tidaknya teori 

gaya kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja 

dengan yang terjadi di kantor PT. Komering Jaya Perdana 

Tulang Bawang Barat. 

H. Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengetahui 

apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini:  

1. Penelitian Fadude (2019) yang berjudul Pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kompetensi 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri 

Cabang Bitung. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial 

Kepemimpinan signifikan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan di Bank Syariah Mandiri cabang Bitung. Hal ini 

berarti kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri cabang 
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Bitung naik atau turun dipengaruhi oleh kepemimpinan yang 

berlaku di perusahaan tersebut. Semakin baik kepemimpinan 

yang diterapkan maka semakin baik pula kinerja 

karyawannya. Demikian sebaliknya Semakin buruk 

kepemimpinan yang diterapkan maka semakin buruk pula 

kinerja karyawannya.
13

 

2. Penelitian Paaisal (2018) yang berjudul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Turnover 

Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Muara Wisesa 

Samudra Di Jakarta menunjukan hasil gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Hal ini menunjukanbahwa penerapan gaya 

kepemimpinan yang tepat dapat memberikan kepuasan bagi 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.
14

 

3. Penelitian Indriyanti (2012) yang berjudul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Dengan Pemahaman Etika Kerja Islam 

(Studi kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Beringharjo Yogyakarta) 

hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil uji gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal tersebut dibenarkan karena respon 

karyawan terhadap pemimpinnya Sangat Setuju dengan 

anggapan, seorang pimpinan sangat mempengaruhi cara 

pandang karyawan untuk menyelesaikan masalah 

pekerjaan.
15

 

                                                             
13 Fadude, Fikri Djafar, Hendra N. Tawas, dan Jane Grace Polunan. Pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Bitung. Jurnal EMBA. Vol. 7 No. 1. (2019). 
DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22258 

14  Paaisal, La Ode Rachmat, Tabroni, & Choirul Maksum. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Turnover Melalui Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada PT. Muara Wisesa Samudra Di Jakarta. Jurnal Eksekutif. Vol. 15. (2018). 
DOI: https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/175 

15  Indriyanti, Endah Susetyo. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Motivasi dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Pemahaman Etika Kerja Islam (Studi 

kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
Beringharjo Yogyakarta. Jurnal Upajiwa Dewantara. Vol. 1, No. 2. (2017). 

DOI: https://doi.org/10.26460/mmud.v1i2.1990 

https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22258
https://doi.org/10.26460/mmud.v1i2.1990
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4. Penelitian Lina (2014) yang berjudul Analisa Pengaruh 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

pegawai Dengan Sistem Reward Sebagai Variabel 

Moderating menyatakan hasil lain bahwa budaya organisasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi yang kondusif 

yang di terapkan pada perusahaan belum tentu akan 

meningkatkan kinerja pegawainya.
16

 

5. Penelitin Satyawati (2014) dengan judul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan 

Kerja yang Berdampak pada Kinerja Keuangan 

menunjukkan budaya organisasi berhubungan tidak 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi disini 

tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan kerja, variabel 

yang paling berpengaruh adalah variabel gaya 

kepemimpinan.
17

 

 Berdasarkan dari Jurnal di atas, dapat disimpulkan 

bahwa jurnal diatas saya jadikan sebagai pembanding dari 

penelitian yang akan saya buat. Dengan dijadikannya 

pembanding tersebut maka penelit menjadikan jurnal terdahulu 

sebagai acuan guna untuk menyelesaikan tugas skripsi. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari 

penelitian yang memberikan peyunjuk mengenai pokok-pokok 

yang akan dibahas dalam peneelitiaan. Sistematika penulisan ini 

terdiri dari tiga penelitian bagian awal, isi, dan akhir, yaitu: 

 

                                                             
16  Lina, Dewi.  Analisa Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja pegawai Dengan Sistem Reward Sebagai Variabel Moderating. Jurnal 
Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1. (2014). 

DOI: http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v14i1.157 
17 Satyawati, Ni Made Ria, & I Wayan Suartana. Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja yang Berdampak pada Kinerja 
Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 6 No.1. (2014). DOI: 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7776 

http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v14i1.157
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Bab I Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan. 

Penegasan judul, alasan memilih judul, membahas 

tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka dan sistematika penulisan. 

Bab II Pada bab kedua membahas landasan teori, kerangka 

berpikir dan hipotesis. Dalam bab ini akan menyajikan 

teori-teori yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, 

kerangka berpikir dan hipotesis. 

Bab III Pada bab ketiga membahas mengenai metode 

penelitian. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, subjek, objek, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V Pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 



  44 
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah area strategis 

dari sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus 

dilihat sebagai perpanjangan dari pandangan tradisional manajer 

yang efektif, karena memerlukan pemahaman tentang perilaku 

manusia dan kemampuan manajemennya.
18

  

Menurut Hani Handoko, manajemen sumber daya manusia 

adalah ekstraksi, pemilihan, pengembangan, pemeliharaan, dan 

pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan 

pribadi dan organisasi.
19

 Selain itu, Hasibuan percaya bahwa 

manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan teknologi 

yang mengatur hubungan dan peran karyawan untuk membantu 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara efektif dalam 

mencapai tujuan mereka. 

Menurut Edwin B. Flippo dari Hasibuan, manajemen 

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan dan pemberhentian karyawan guna mencapai tujuan 

perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat.
20

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manjemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan 

pengembangan sumber daya manusia agar efektif dan efisien guna 

tercapainya tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. 

                                                             
18 Edy Sutrisno, Manjemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Kencana, 2010), h. 

5. 
19  Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta, 2009), h. 4. 
20 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta : 

Bumi aksara, 2012), h.10-11. 
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2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia ataupun suatu 

departemen yang mengurusi sumber daya manausia dalam 

organisasi, lebih-lebih organisasi yang cukup besar yang ada dalam 

masyarakat akan terpenuhi harapan apabila mampu mencapai 

tujuan manajemen sumber daya manusia tersebut secara tepat, 

baik, dan benar.
21

 Tujuan manajemen sumber daya manusia 

tersebut dapat dirinci menjadi empat tujuan utama sebagai berikut: 

1) Tujuan organisasional. Tujuan ini pada dasarnya adalah untuk 

tercapainya efektifitas maksimal dari suatu organisasi, dan 

menggerakkan dan mengefektifkan sumber daya manusianya di 

masing-masing organisasi. 

2) Tujuan fungsional. Secara fungsional, tujuan manajemen 

sumber daya manusia disetiap organisasi adalah harus sesuai 

dengan tujuan organisasi yang lebih besar. Tidak berlebihan dan 

tidak terlalu kurang dari tujuan organisasi secara keseluruhan. 

3) Tujuan sosial. Setiap organisasi, apapun tujuannya, harus 

mengingat akibatnya bagi kepentingan masyarakat umumnya, 

disamping itu kepentingan masyarakat internal organisasinya. 

4) Tujuan personal. Kepentingan personal atau individual dalam 

organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama 

manajer sumber daya manusia, dan harus disingkronkan dengan 

tujuan organisasi secara keseluruhan.
22

 

 

B. Kepemimpinan  

1. Pengertian Kepemimpinan 

Sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan 

asumsi bahwa kepemimpinan terkait dengan proses yang disengaja 

seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat pada orang 

lain untuk membimbing, mengatur, dan mempromosikan aktivitas 

dan hubungan dalam kelompok atau organisasi.
23

 Dari perspektif 

                                                             
21  Susilo Martoyo, Manjemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta : BPFE-

Yogyakarta 2000), h.12. 
22 Ibid, h.13 
23 Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Indonesia :Indeks, 2010), h. 3 
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Indonesia, "pemimpin" biasanya disebut pemimpin, pelopor, 

pelatih, panutan, mentor, administrator, penggerak, ketua, kepala, 

raja, dll. Pada saat yang sama, istilah kepemimpinan digunakan 

dalam konteks hasil peran seseorang dan kemampuannya untuk 

mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. 

Menurut Veithzal Rivai kepemimpinan adalah suatu 

perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para 

anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang 

untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga 

dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Sementara itu, menurut Koontz & 

O’donnel dalam Veithzal Rivai, kepemimpinan sebagai proses 

memengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan 

sungguh-sungguhuntuk meraih tujuan kelompoknya.
24

 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri 

seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu 

pada situasi tertentu.
25

 

Menurut Susili Martoyo kepemimpinan adalah suatu 

kegiatan lengkap yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
26

 Sementara menurut 

Anoraga yang dikutip Edy Sutrisno dalam Suciana mengatakan 

bahwa kepemimimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud menggerakkan orang-orang agar dengan 

penuh pengertian,kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti 

kehendak pemimpin itu.
27

 

Meskipun penelitian tentang kepemimpinan tidak 

mengungkapkan sifat yang dimiliki oleh semua pemimpin yang 

                                                             
24 Veithzal Rivai dkk, Pemimpin Dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta 

:Rajawali Pers, 2014), h. 2-3. 
25 Abi sujak, Kepemimpinan manajer Cetakan ke 4. (Jakarta : Rajawali, 2010), 

h.1. 
26 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, h.176. 
27  Suciana Suciana, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhdap Prestasi Kerja 

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, h.15. 
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sukses, banyak sifat yang ditemukan unik bagi banyak dari mereka. 

Ini mencakup kefasihan lisan, keterampilan memecahkan masalah, 

wawasan tentang masalah kelompok, fleksibilitas, kebijaksanaan, 

dan kemauan untuk mengambil tanggung jawab, keterampilan 

sosial, dan kesadaran diri dan lingkungan.
28

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan, mempengaruhi, 

mengarahkan pihak lain untuk mau bekerja sama setulus hati 

dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

2. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan pada dasarnya dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Bila dilihat dari sudut perilaku pemimpin, 

apa yang dikemukakan oleh Tannenbeum dan schimidt, perilaku 

membentuk suatu kontinum dari sifat otoraktif samapai demokratif. 

Sifat ekstrim dipengaruhi oleh intensitas peng- gunaan kekuasaan 

oleh pemimpin dan penggunaan kebebasan oleh pengikut 

kombinasi kedua faktor inilah yang menetukan samapai tingkat 

mana seorang pemimpin mempraktikkan perilaku kepemimpinan.
29

 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan 

oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. 

Dari gaya ini dapat diambil manfaatnya untuk digunakan sebagai 

pemimpin dalam memimpin bawahan atau para pengikutnya. Gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh 

seorang pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak dapat mengunakan gaya 

kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun 

harus disesuaikan dengan karakter-karakter tingkat kemampuan 

dalam setiap tugas bawahannya, mengerti kekuatan dan kelemahan 

bawahannya,dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan 

bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. 

                                                             
28  A.Dalle Timpe, Kepemimpinan (Jakarta : PT. LEX Media Komputindo, 

2012), h.38 
29 Edy Sutrisno, Manjemen Sumber Daya Manusia.(Jakarta : Kencana, 2010), 

h.223. 
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Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya.
30

 

3. Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan 

Menurut Malayu S. P.Hasibuan, gaya kepemimpinan ada 

empat yaitu:
31

 

a. Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaaan atau 

wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan 

atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi 

wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijakan hanya 

ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan 

untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Falsafah kepemimpinan ialah “bawahan adalah untuk 

pimpinan atau atasan”. Bawahan hanya bertugas sebagai 

pelaksana keputusan yang telah ditetapkan pimpinan. Pimpinan 

menganggap dirinya orang yang paling berkuasa, paling pintar, 

dan paling cakap. 

Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk 

peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan 

memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan. Pimpinan 

menganut sistem menajemen tertutup (closed management) 

kurang menginformasikan keadaan perusahaan pada 

bawahannya. Pengkaderan kurang mandapat perhatiannya. 

b. Kepemimpinan Partisipan 

Kepemimpinan partisipan  adalah apabila 

kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, 

menciptakan kerja sama serasi, menumbuhkan loyalitas dan 

partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar 

merasa ikuta memilikperusahaan.  

Falsafah pemimpin ialah “pemimpin adalah untuk 

bawahan”. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide 

                                                             
30 Thoha Thoha, Kepemimpinan (Rajawali Pers). h.10. 
31 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta : 

Bumi aksara, 2012), h.172 
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dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

c. Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak 

lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil 

keputusan dan kebijakan dengan bebas atau leluasa dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara 

bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, 

sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 

d. Kepemimpinan Situasional 

Menurut kepemimpinan situasional, tidak ada satu pun 

cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain. Gaya 

kepemimpinan mana yang harus digunakan terhadap individu 

tergantung pada tingkat kesiapan orang yang akan dipengaruhi. 

 

Menurur Veithzal Rivai, Tipologi pemimpin adalah 

sebagai berikut :
32

 

a. Tipe Otokratis  

Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang 

memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut: menganggap 

organisasi sebagai milik pribadi, menganggap bawahan sebagai 

alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran dan 

pendapat, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam 

tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan 

yang mengandung unsur paksaan dan bersifat meghukum. 

b. Tipe militeristis  

Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang 

pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut : dalam 

menggerakkan bawahan sistem perintah yang sering 

dipergunakan, dalam menggerakkan bawahan senang 

bergantung kepada pangkat dan jabatan, senang pada formalitas 

yang berlebi-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku 

                                                             
32 Veithzal Rivai dkk, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta 

:Rajawali Pers, 2014), h. 20 
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dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahannya, 

menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 

c. Tipe paternalistis 

Ciri-ciri pemimpin paternalistis : menganggap bawahannya 

sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlau melindungi, 

jarang memberikan kesempatan kepada bawahanya untuk 

mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada 

bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan 

kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya 

kreasi dan fantasinya, dan sering bersikap maha tahu. 

d. Tipe Karismatik 

Hingga saat ini para ahli belum menemukan sebab-sebab 

mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya 

diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya 

tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya 

mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun 

para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa 

mereka menjadi pengikut pemimpin itu. 

e. Tipe Demokratis 

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa 

tipe kepemimpinan yang demokratislah yang paling tepat untuk 

organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini 

memiliki karakteristik sebagai berikut : dalam proses 

penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa 

manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia; selalu 

berusaha mengsingkronisasikan kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada 

bawahannya;senang menerima saran, pendapat, dan bahkan 

kritik dari bawahannya, selalu mengutamakan kerjasama dan 

teamworkdalam usaha mencapai tujuan; ikhlas memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk 

berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu 

tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani 

untuk berbuat kesalahn yang lain; selalu berusaha untuk 

menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; dan 
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berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

pemimpin. 

 

4. Indicator Gaya Kepemimpinan 

Jika berbicara indikator, maka ada hubungannya dengan 

alat ukur. Alat ukur gaya kepemimpinan menurut Siagian yaitu 

sebagai berikut :
33

 

a. Iklim saling percaya 

Hubungan yang diharapkan antara seorang pemimpin dengan 

bawahannya adalah hubungan yang dapat menumbuhkan iklim 

saling percaya. Situasi ini akan menjadi kenyataan jika 

pemimpin memperlakukan bawahannya sebagai manusia yang 

bertanggung jawab dan di sisi lain bawahan bersedia menerima 

kepemimpinan atasannya. 

b. Menghargai ide anggota 

Seorang pemimpin yang menghargai ide-ide anggotanya akan 

mampu memberikan nuansa tersendiri kepada bawahannya. 

Seorang anggota akan memiliki semangat dalam menciptakan 

ide-ide positif untuk pencapaian tujuan organisasi dalam 

organisasi tempatnya bekerja. 

c. Mempertimbangkan perasaan bawahan 

Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian kepada orang-orang 

adalah visi manajerial yang didasarkan pada aspek manusiawi 

dari perilaku seorang pemimpin. 

d. Memperhatikan kenyamanan kerja bawahan 

Hubungan antara individu dan kelompok akan menciptakan 

ekspektasi perilaku individu. Dari harapan tersebut akan 

menghasilkan peran-peran tertentu yang harus dimainkan. 

Beberapa orang harus memainkan peran pemimpin sementara 

yang lain memainkan peran bawahan. Dalam kaitannya dengan 

                                                             
33 Siagian, F. Pengaruh Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Akademi 

Maritim Cirebon. Alignment:. Journal of Administration and Educational 

Management, 3(1), 20-26. (2020). DOI:https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1275 
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tugas sehari-hari, seorang pemimpin harus memperhatikan 

kenyamanan kerja bagi bawahannya. 

e. Peduli terhadap kesejahteraan bawahannya 

Pada dasarnya seorang pemimpin dalam fungsi 

kepemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal 

penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang 

berkaitan dengan tugas. Perhatian tersebut dapat berupa berbuat 

baik kepada bawahan, bertukar pikiran dengan bawahan, dan 

memperjuangkan kepentingan bawahan. 

f. Memperhatikan faktor kepuasan kerja bawahan dalam 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya 

Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin harus selalu 

memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang dapat 

menimbulkan kepuasan kerja bagi bawahan dalam 

menyelesaikan tugasnya, sehingga akan tercapai hubungan yang 

harmonis antara pemimpin dan bawahan. 

g. Pengakuan yang tepat dan profesional atas status anggota 

organisasi 

Pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu 

mengakui dan menghormati status yang dipegang oleh 

anggotanya secara tepat dan profesional. Pengakuan status 

anggota secara tepat dan profesional menyangkut sejauh mana 

anggota dapat menerima dan mengakui kekuasaannya dalam 

menjalankan kepemimpinan. 

5. Perspektif Islam Tentang Kepemimpinan 

Tujuan mulia seorang pemimpin itu tidak akan bisa 

tercapai jika pemimpin tidak memenuhi kriteria atau syarat yang 

telah digariskan oleh Islam. Imam al-Mawardy dalam bukunya, al-

Ahkam al-Sulthaniyyah yang dikutip oleh Rivai, mengemukakan 

syarat seorang pemimpin, yaitu pemimpin hendaknya memiliki 

ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pemimpin bukan saja piawai 

dalam mengatur negara, tapi juga berpengetahuan luas tentang 

agama. Sebagaimana khulafa’ al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, 

Usman, dan Ali), mereka pemimpin dan juga ulama. Pemimpin 

juga sepatutnya sehat panca indra, anggota tubuh, punya pemikiran 

ke depan (visi dan misi) yang jelas, serta berani dan tegas dalam 
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bertindak. Namun begitu, ada syarat yang sering terlupakan dalam 

menjaring para kandidat pemimpin sebuah negara yaitu seorang 

pemimpin itu mesti seorang yang adil. 

Jabir Qamihah dalam bukunya, al-muaradhah Fi al-Islam, 

menjelaskan, pemimpin adil ialah pemimpin yang adil pada dirinya 

(takwa), dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan, 

seperti di dalam firman Allah SWT pada Q.S. An- Nisaa ayat 58 :  

 

تٌُ ثَُۡ  َۡ َٰٓ أَۡهيِهَب َوإَِذا َحَن  ً ِت إِىَ
 َْ  ٍَ ٌۡ أَُ تَُؤدُّوْا ٱۡۡلَ ُسُم ٍُ َ ََۡأ َُّ ٱَّللَّ ىْا ثِٱۡىعَۡدِهِۚ ۞إِ َُ َِ ٱىَّْبِس أَُ تَۡحُن

ا   ب ثَِصُس  َُعَۢ َِ َُ َس َ َمب َُّ ٱَّللَّ ب ََِعظُُنٌ ثِهِۦَٰٓۗٓ إِ ََّ َ ِِّع َُّ ٱَّللَّ    إِ

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (m enyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisaa:58). 

Adil pada dirinya ialah pemimpin yang dekat dengan Allah 

SWT. Dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara’ 

yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia, dan dapat 

dipercaya dalam memegang amanah kepemimpinan. Dan adil 

dalam kepemimpinan itu juga menghendaki adil dalam aspek sosial 

(keadilan sosial) dan adil dalam menerapkan hukum.
34

 

C. Team Work 

1. Pengertian Team Work 

Penyelenggaraan team work dilakukan karena pada saat ini 

tekanan persaingan semakin meningkat, para ahli menyatakan 

bahwa keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada team 

work daripada bergantung pada individu-individu yang menonjol. 

Konsep tim maknanya terletak pada ekspresi yang menggambarkan 

munculnya sinergi pada orang-orang yang mengikatkan diri dalam 

kelompok yang disebut dengan tim. 

                                                             
34 Veithzal Rivai dkk, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta 

:RajawaliPers, 2014), h. 62-23. 
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Stephen dan Timothy dari Mulyono menyatakan team 

work adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya 

menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan 

individual. Team work menghasilkan sinergi positif melalui usaha 

yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja 

yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja 

perindividu di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan.
35

 

Teori yang dikemukakan oleh Stephen dan Timothy senada 

dengan teori tim yang efektif yang dikemukakan oleh Smither, 

Houston, McIntire. Menurut Smither, Houston, McIntire, tim yang 

efektif adalah sebuah tim yang memungkinkan anggotanya untuk 

bisa menghasilkan penyelesaian tugas yang lebih besar jumlahnya 

dibandingkan dengan hasil kerja perorangan karena hasil kerjanya 

merupakan hasil dari kontribusi anggota-anggota tim secara 

bersama-sama.
36

 

Tim adalah suatu unit kerja yang terdiri atas dua orang atau 

lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk 

tujuan tertentu. Setiap tim maupun individu sangat berhubungan 

erat dengan kerjasama yang dibangun dengan kesadaran 

pencapaian prestasi dan kinerja. Dalam kerjasama akan muncul 

berbagai penyelesaian yang secara individu tidak terselesaikan. 

Keunggulan dapat diandalkan dalam kerja sama pada tim adalah 

munculnya berbagai penyelesaian secara sinergi dari berbagai 

individu yang tergabung dalam kerja tim.
37

 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama tim merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekumpulan orang yang ada dalam organisasi yang mempunyai 

tujuan yang sama serta saling berinteraksi dalam bekerja 

membentuk kolaborasi usaha pada setiap anggota kelompok sesuai 

peran masing-masing. Kerjasama tim berusaha untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara individu tidak 

dapat terselesaikan. 

                                                             
35  Mulyono Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2009), h.121 
36 Ibid, h.121 
37 Ahmad Abdul Jawwad, Manajemen Team Work, (Bandung: Syaamil Cipta 

Media, 2006), h. 50. 
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2. Tujuan Team Work 

Team work atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja 

kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah 

disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa team work 

merupakan peleburan berbagai pribadi untuk mencapai tujuan 

bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan 

ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi paling populer di tim.
38

 

Organisasi menciptakan tim untuk berbagai alasan. 

Pertama, Tim memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam 

hal berkinerja tugas kepada para ekerja yang mengerjakan tugas 

tersebut. Tim juga memberdayakan pekerja dengan memberikan 

wewenang yang lebih besar dan kebebasan dalam proses 

pembuatan keputusan. Selain itu tim memungkinkan organisasi 

mengambil keuntungan dari pengetahuan dan motivasi karyawan-

karyawan mereka.
39

 

3. Manfaat Team Work 

Richard Y. Chang & Mark J. Curtin dari Marintan Octarina 

B menyatakan manfaat tim bagi individu dan tim bagi organisasi, 

yaitu:
40

 

a. Manfaat tim bagi individu 

1) Pekerjaan lebih bervariasi 

2) Lebih banyak kebebasan untuk membuat dan 

menindaklanjuti keputusan yang benar. 

3) Meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru 

b. Manfaat tim bagi organisasi 

1) Meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil 

2) Meningkatkan produktivitas tim kerja lebih fleksibel dalam 

operasional kerja 

3) Meningkatkan rasa tanggungjawab. 

 

                                                             
38 Thomas Gordon, Kepemimpinan Yang Efektif, (Jakarta Utara: RajaGrafindo 

Persada, 1994), h. 145 
39 Ricky W. Griffin, Texas A & M Universitiy, Manajemen, (Jakarta: Gelora 

Aksara Pratama, 1992), h. 134 
40 Marintan Octarina B, Team Work Pada Perawat Rumah Sakit Daerah X, 

(Medan: Universitas Sumatera Utara,2012). Repository.usu.ac.id 
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4. Indicator Teamwork 

Menurut Johnson F. Johnson, indikator kerja sama adalah 

sebagai berikut:
41

 

1. Saling pengertian dan percaya satu sama lain 

2. Berkomunikasi dengan jelas dan tidak ambigu 

3. Saling menerima dan mendukung 

4. Mendamaikan setiap perdebatan yang dapat mengarah 

pada konflik. 

 

5. Team Work Dalam Islam 

Team work dalam  Islam dapat diartikan sebagai bentuk 

kerjasama atau saling tolong menolong dalam melakukan suatu 

pekerjaan yang baik atau sesuai syariat Islam. Sebagaimana 

terkandung dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 : 

 

ُْىْا ََل تُِحيُّىْا  ٍَ َِ َءا أَََُّهب ٱىَِّرَ
َٰٓ  ََ َِ ُ ٍِّ ئَِد َوََلَٰٓ َءآَٰ

َٰٓ ٌَ َوََل ٱۡىقَيَ  ًَ َوََل ٱۡىَهۡد ۡهَس ٱۡىَحَسا ِ َوََل ٱىشَّ َٰٓئَِس ٱَّللَّ َشَع 

 ٌۡ َُّْن ٍَ  َوََل ََۡجِس
ٌۡ فَٱۡصطَبُدوْاِۚ بِۚ َوإَِذا َحيَۡيتُ  ّ ٌۡ َوِزۡضَى  ثِِّه ٍِِّ زَّ َُ فَۡضٗل   ًَ ََۡجتَُغى َت ٱۡىَحَسا ُۡ  ٱۡىجَ

 َِ ومُ َش ًٍ أَُ َصدُّ ُُ قَۡى ا َٔ  ٔ ٗۖ  َوتََعبَوُّىْا َعيًَ ٱۡىجِسِّ َوٱىتَّۡقَىي 
ًِ أَُ تَۡعتَُدوْاْۘ ۡسِجِد ٱۡىَحَسا ََ ِِ ٱۡى ٌۡ َع

َ َشِدَُد ٱۡىِعقَبِة  َُّ ٱَّللَّ َۖٗ إِ ُِِۚ َوٱتَّقُىْا ٱَّللَّ ٌِ َوٱۡىُعۡدَو  ۡث   َوََل تََعبَوُّىْا َعيًَ ٱۡۡلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka 

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada  mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

                                                             
41 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2015). h.55 
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berat siksa-Nya. Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang 

dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat 

mengerjakannya.” (Q.S Al-Maidah:02). 

 

Teamwork adalah komponen utama demokrasi Islam, 

yang terus-menerus diperlukan untuk memperkuat dan 

menjalankan sistem untuk jangka waktu yang panjang. Oleh 

karena itu, saat ini konsep teamwork atau bekerja dalam satu 

tim sangat ditekankan karena hal ini merupakan unsur penting 

yang menjamin kecemerlangan dan keberhasilan. Sebenarnya, 

konsep ini bukanlah hal baru dalam Islam, konsep ini telah 

ditekankan oleh Islam sejak awal. Contohnya dalam kisah 

Nabi ketika terjadi Perang Ahzab, dengn semangat kerjasama 

dan tolong-menolong yang tinggi, umat Islam berhasil 

menggali part sepanjang 5000 hasta. untuk melaksanakan 

tugas ini, Nabi membagi para sahabat menjadi beberapa grup. 

Setiap grup terdiri dari sepuluh orang dn setiap grup diarahkan 

untuk mengali parit sepanjang 40 hasta dan Nabi juga turut 

terlibat dalam proyek tersebut, Ketika musuh datang, Allah 

mengaruniakan bantuannya kepada umat Islam. 

Sikap bekerja dalam satu tim dengan pengorbanan 

sedemikian rupa jika terwujud di kalangan manusia pasti akan 

menghasilkan kualitas kerja yang tinggi. Hal ini mampu 

menumbuhkan perubahan yang hebat sebagaimana yang 

terjadi zaman Nabi dan para sahabat. Maka, jika Rosul saja 

tidak bekerja dan berjuang sendiri-sendiri, seharusnya muslim 

sekarangpun bisa lebih mengerti dan memahami makna dari 

team work. Allah pun tidak menyukai orang yang 

individualistis seperti apa yang dikemukakan oleh Imam 

Qadath bahwa Allah tidak menyukai perintahnya 

dilakssanakan dengan cara yang tidak teratur. Allah 

memerintahkan agar barisan dalam perjuangan berada dalam 

satu shaf ketika sedang melakukan sholat berjamaah. 
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D. Pengalaman Kerja 

1. Pengertian Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan cerminan dari karyawan 

yang mempunyai kemampuan bekerja ditempat sebelumnya selain 

itu dapat menggambarkan seberapa lama karyawan tersebut telah 

bekerja. Semakin banyak pengalaman kerja yang didapatkan oleh 

karyawan akan membuat karyawan tersebut semakin terlatih dan 

terampil dalam melaksanakan segala pekerjaan yang 

dilaksanakannya. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengalaman kerja adalah 

suatu kegiatan atau proses yang pernah dialami oleh seseorng 

ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
42

 

Pengalaman kerja yaitu pengalaman seseorang tenaga kerja 

untuk melakukan pekerjaan tertentu, pengalaman pekerjaan ini 

dinyatakan dalam pekerjaan yang harus dilakukan dan lamanya 

melakukan pekerjaan itu. Pengalaman kerja menurut Bill Foster 

merupakan suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya 

yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.
43

 Selain itu, 

pengalaman seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga 

bagi kepentingan karirnya di masa yang akan datang.
44

 

Pengertian pengalaman kerja menurut Puspaningsih 

sebagaimana yang dikutip oleh Salim, menyatakan bahwa 

pengalaman kerja seseorang menunjukan jenis-jenis pekerjaan 

yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang 

besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. 

Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil 

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berfikir dan 

                                                             
42 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.87. 
43 Khoirul Efendi Lubis, “Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja terhadap 

Produktivitas Karyawan Bagian Sumber Daya Manusia pada Kantor Direksi PT. 

Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. (Skripsi program strata 1 Universitas 

Sumatra Utara, Medan, 2012), h. 22. 
44 Syafaruddin Alwi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: BPFE, 

2001), h. 231. 
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sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
45

 

Pengalaman kerja dalam ekonomi Islam merupakan hal 

yang sangat penting dalam dunia kerja. Konsep ini telah jauh 

dikenal dalam Islam seperti yang tercantum dalam Q.S At-Taubah 

ayat 105, Allah SWT. berfirman: 

 

يَنُ  ََ ُ َع يُىْا فََسََُسي ٱَّللَّ ََ َدِح َوقُِو ٱۡع َه  ِت َوٱىشَّ ُۡ ٌِ ٱۡىَغ يِ ً  َع  َُ إِىَ َُۖٗ َوَستَُسدُّو ُْى ٍِ ۡؤ َُ ٌۡ َوَزُسىىُهُۥ َوٱۡى

  َُ يُى ََ ٌۡ تَۡع ب ُمْتُ ََ  فََُُْجِّئُُنٌ ثِ

 

 “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:105). 

Ayat diatas menginformasikan tentang arti penting dari 

penilaian Allah, penilaian Rosul-Nya, dan penilaian orang mukmin 

terhadap prestasi (kerja) seseorang. Semua prestasi itu pada 

saatnya nanti akhirat akan diinformasikan dan memperlihatkan 

secara transparan apa adanya, baik yang tersembunyi maupun yang 

tampak. Singkatnya, setiap yang dikerjakan anak manusia 

dipastikan akan memberikan atau dilaporkan apa adanya.
46

 

Pentingnya bekerja dalam pencapaiam prestasi juga dapat 

bermanfaat pada saat beralih ketempat kerja lain. Sehingga 

pengalaman kerja yang dimiliki dapat dengan mudah beradaptasi 

dalam menghadapi pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

kerja adalah keterampilan seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya yang dilihat dari masa kerja, pemahaman akan tugas 

                                                             
45  Salim, Kamaliah, Ilham, Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 

Kompetensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Riau: Universitas Riau, 2012), h. 4-

5. DOI:http://repository.unri.ac.id/itstream/123456789/1728/1/jurnal.pdf 
46 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 61. 
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yang dilaksanakannya,, kemampuan menyelesaikan tugasnya, dan 

penguasaan terhadap pekerjaan. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja perusahaan sangat penting, jadi harap 

pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman 

kerja. Djauzak percaya bahwa faktor yang mempengaruhi 

pengalaman kerja seseorang adalah waktu, frekuensi, jenis, tugas, 

aplikasi dan hasil. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
47

 

a. Waktu  

Semakin lama seseorang melaksanakan tugas akan memperoleh 

pengalaman kerja yang lebih banyak. 

b. Frekuensi 

Semakin sering seseorang melaksanakan tugas sejenis 

umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja 

yang lebih baik. 

c. Jenis tugas 

Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang 

maka umurnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman 

kerja yag lebih banyak. 

d. Penerapan  

Semakin banyak penerapan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap seseorang dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat 

meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut. 

e. Hasil  

Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan 

dapat memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik. 

Menurut T. Hani Handoko faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengalaman kerja seseorang (karyawan) adalah:
48

 

a. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan dan pengalaman 

kerja. Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang 

di waktu yang lalu. 

b. Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas 

atau kemampuan seseorang. 

                                                             
47  Ahmadi, Djauzak, Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Sarana 

Pembangunan Bangsa (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 57. 
48 T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 241. 
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c. Sikap dan kebutuhan, untuk meramalkan tanggung jawab dan 

wewenang seseorang. 

d. Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif, untuk 

mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan.  

e. Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai 

kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik pekerjaan. 

f. Kesehatan, tenaga dan stamina, untuk melihat kemampuan 

phisik seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

3. Indikator Pengalaman Kerja 

Indikator pegalaman kerja yang dipilih peneliti 

berdasarkan Bill Foster, yaitu:
49

 

a. Lama waktu/masa kerja  

Lama waktu atau masa kerja merupakan lama waktu yang telah 

ditempuh seseorang (karyawan) dalam memahami tugas dalam 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki  

Pengetahuan mencakup kemampuan memahami dan 

menerapkan informasi pada pekerjaan yang sedang 

dilaksanakannya. Sedangkan ketrampilan merupakan 

kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu 

pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan  

Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan merupakan 

tingkat penguasaan seseorang (karyawan) dalam melaksanakan 

aspek-aspek teknik peralatan dan pekerjaan. 

E. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Menurut Wibowo Kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerja. Kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 

                                                             
49

 Nesty Widyaningsih, “Pengaruh Pengalaman Kerja, Upah, dan Disiplin 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Duta Jepara”. (Skripsi program 

strata 1Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012), h. 28-29. 
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Namun hasil pekerjaan itu sendiri menunjukkan kinerja.
50

 Menurut 

Kasmir kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

dalam suatau periode tertentu.
51

 Menurut Mulyadi kinerja dapat 

didefenisikan, hasil kerja dicapai oleh pekerja atau karyawan 

secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawab 

mereka.
52

 

Menurut Irham Fahmi kinerja adalah hasil yang diperoleh 

oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit 

oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode tertentu. Secara lebih tegas Amstrong dan Baron 

mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh Indra 

Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau 

(strategi planning) suatu organisasi.
53

 

Menurut Robins, S.P dalam Sitti Latifah Bahmid 

mengemukakan bahwa performance atau kinerja adalah hasil atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu didalam melaksanakn tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentuksn terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.
54

 

 

                                                             
50 Wibowo Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.70 
51 Kasmir Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2016),h.182 
52 Mulyadi Mulyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Bogor : IN MEDIA, 

2015),h.63 
53 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2016 ),h.137 
54 Sitti Latifah Bahmid, Pengaruh Motivasi dan disiplin kerja terhadap Kinerja 

pada kantor PLN Makassar (Makassar :Uin, 2014), h.15 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Wibowo ada 7 (tujuh) indikator kinerja, kaitan 

antara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Harsey, 

Blanchard, dan Johnson dengan penjelasan sebagai berikut :
55

 

1) Tujuan.  

Tujuan merupakan keadaanyang berbeda yang secara aktif 

dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. 

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan 

bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan 

sebuah keinginan.Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang 

lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah kemana 

kinerja harus dilakukan. 

2) Standar.  

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan 

kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan 

suatu ukuran apakah tujuan yang di inginkan dapat dicapai. 

Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan 

tercapai. 

3) Umpan balik.  

Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling 

terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas 

maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang di 

defenisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting 

ketika kita mempertimbangkan “real goals” atau tujuan 

sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima oleh pekerja 

adalah tujuan yang bermakna dan berharga.Umpan balik 

merupakan masukan yang dipergunakan untuk meng ukur 

kemajuan kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan. 

Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

4) Alat atau sarana.  

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat 

dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan 
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dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor 

penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau 

sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan 

tujuan tidak dapat diselesaikan sebegaimana seharusnya. 

Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. 

5) Kompetensi.  

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan 

seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

6) Motif.  

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seorang 

untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi 

kepada karyawan dengan insentif berupa uang, 

memberikan pengakuan, menetapakan tujuan menantang, 

menetapkan standar tejangkau, meminta umpan balik, 

mem-berikan kebebasan melakukan pekrjaan termasuk 

waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya 

yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang 

mengakibatkan disintensif.  

7) Peluang.  

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk 

menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang 

menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan 

untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan 

kemampuan untuk memenuhi syarat. 
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3. Indikator Kinerja 

kinerja karyawan memiliki enam indikator, yaitu: 

a. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawa 

terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah 

siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan Waktu. Merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat 

dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian. Merupakan tingkat seseorang karyawan 

yang nantinya akan dapat menjalankan tugas kerjanya. 

f. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana 

karyawan mempunyai komitme kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

4.  Kinerja Dalam Pandangan Islam 

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan 

oleh hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia 

didalam bekerja dilarang untuk curang karena Allah SWT maha 

melihat segala sesuatu. Menurut Toto Tasmara dalam bukunya 

membudayakan etos kerja islami, makna bekerja bagi seorang 

muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan 

mengerahkan seluruh aset, pikir dan sikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba 

Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau 

http://rumpunilmu.com/cara-membuat-grafik-di-excell-itu-sangat-mudah/
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dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja 

manusia itu memanusiakan dirinya .
56

 

 

 ُ َِ ٱَّللَّ بَٰٓ أَۡحَس ََ َُبۖٗ َوأَۡحِسِ َم
ّۡ َِ ٱىدُّ ٍِ اَز ٱۡۡلَِٰٓخَسحَۖٗ َوََل تََْس َِّصُجََل  ُ ٱىدَّ َل ٱَّللَّ بَٰٓ َءاتَى  ََ  َوٱۡثتَِغ فُِ

َلۖٗ َوََل تَۡجِغ ٱۡىفََسبَد فٍِ ٱۡۡلَۡزِضۖٗ  ُۡ َِ   إِىَ ۡفِسِدَ َُ َ ََل َُِحتُّ ٱۡى َُّ ٱَّللَّ  إِ

 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qashash:77) 

Sudut pandang ekonomi Islam dalam kaitannya dengan 

kinerja dalam Islam menggaris bawahi setelah manusia sebagai 

pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada 

sebagai media untuk kehidupan di dunia ini. Allah SWT 

menegaskan sebagai berikut: 

 

 ٌۡ ٌۡ أََُّهُ ب َعيًَ ٱۡۡلَۡزِض ِشََْخ  ىَّهَب ىَِْۡجيَُىُه ٍَ ٗل       إَِّّب َجَعۡيَْب  ََ ُِ َع  أَۡحَس

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai 

perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara 

mereka yang terbaik perbuatannya.” (Q.S Al-Kahfi:7) 

Islam menyuruh umatnya untuk mencari rizki tang berkah 

mendorong berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi 

diberbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, 

perdagangkan maupun industri, dengan bekerja setiap individu 

dapat memberikan pertolongan pada kaum kerabatan maupun yang 

membutuhkannya. Ikut berpastisivasi bagi kemaslahtan umat dan 

bertindak dijalan Allah dalam menegakan kalimat-Nya, karena 

islam memerintakan pemeluknya untuk bekerja, dan memberi 
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bobot perintah bekerja tersebut sepadan dengan pemerinta shalat, 

shodaqoh dan jihat ditangan Allah. 

 

F. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari 

perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan 

aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana 

dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Menurut istilah 

Pengertian ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian 

beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok 

ajaran Islam tentang ekonomi. Menurut M.A Mannan "Ilmu 

ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang 

mempelajari permasalahan ekonomidari orangorang memiliki 

nilai-nilai Islam." Menurut Khursid Ahmad "Ilmu ekonomi Islam 

adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami 

permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang 

Islam." Menurut M. Akram Khan "Ilmu ekonomi Islam bertujuan 

mempelajari kesejahteraan manusia(falah) yang dicapai dengan 

mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama 

dan partisipasi." Menurut Louis Cantori "Ilmu ekonomi Islam 

tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi 

yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang 

menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik."57 

 Ekonomi Islam memandang bahwa ilmu ekonomi adalah 

bagian dari kajian ekonomi yang hanya membahas masalah 

teknis dalam penerapan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi lebih 

spesifik hanya membahas masalah tata cara dalam memproduksi 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski 

demikian, ekonomi Islam tidak menerima semua tata cara teknis 

tersebut diadopsi dalam ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam 

hanya mengadopsi tata cara yang secara hukum Islam tidak 

                                                             
57

  Https://Www.Scribd.Com/Doc/53000842/Makalah-Sistem-Ekonomi-

Islam. 



36 
 

 

bertentangan dengannya. Seperti dalam upayanya meningkatkan 

produksi beras namun menggunakan pupuk yang berasal dari 

benda najis, dimana sebagian ulama memberikan status haram 

dalam pemanfaatan benda najis. Sehingga tidak dibenarkan dan 

bahkan diharamkan apabila ingin meningkatkan produksi beras 

namun dengan menggunakan pupuk yang najis. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh gaya 

kepemimpinan, Teamwork dan pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dalam 

penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan, team work dan pengalaman kerja. Kemudian 

variabel terikat adalah kinerja karyawan. Berdasarkan tujuan 

penelitian diatas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, team 

work dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan ditinjau 

dari ekonomi Islam, maka dibuat kerangka pemikirian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. 

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) Kinerja 

Karyawan 

(Y) Team Work 

(X2) 

Pengalaman 

Kerja 

(X3) 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam 
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Gaya kepemimpinana berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini didukung dengan Penelitian Fadude (2019) 

yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 

dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Bitung. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial 

Kepemimpinan signifikan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan di Bank Syariah Mandiri cabang Bitung. Hal ini 

berarti kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri cabang 

Bitung naik atau turun dipengaruhi oleh kepemimpinan yang 

berlaku di perusahaan tersebut. Semakin baik kepemimpinan 

yang diterapkan maka semakin baik pula kinerja 

karyawannya. Demikian sebaliknya Semakin buruk 

kepemimpinan yang diterapkan maka semakin buruk pula 

kinerja karyawannya.
58

 

2. Pengaruh Teamwork terhadap kinerja karyawan 

Teamwork berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini di dukung dengan hasil penelitian oleh 

Margotje Treisje Pandelaki (2018) yang berjudul Pengaruh 

Teamwork Dan Budaya Organisasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Yayasan Titian Budi Luhur Kabupaten Parigi 

Moutong. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan hasil uji 

parsial pada penelitian ini untuk variabel teamwork sebagai 

variabel X1 memiliki t hitung sebesar 2,426 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,019 dan tingkat α sebesar 5 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari pada 

tingkat α yaitu 0,019.
59

 

3. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

                                                             
58 Fadude, Fikri Djafar, Hendra N. Tawas, dan Jane Grace Polunan. Pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. 
Bank Syariah Mandiri Cabang Bitung. Jurnal EMBA. Vol. 7 No. 1. (2019). 

DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22258 
59 Margotje Treisje Pandelaki, Pengaruh Teamwork Dan Budaya Organisasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Yayasan Titian Budi Luhur Kabupaten Parigi Moutong, 36 
Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei (2018). DOI: 

https://core.ac.uk/download/pdf/298091712.pdf 
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Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini di dukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wungow Raymond Octavianus dan Adolfina (2018) yang 

berjudul  Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pelatihan Kerja 

TerhadaP Kinerja Karyawan PT. Telkom Indonesia Cabang 

Manado. Hasil penelitian menunjukkan Variabel Pengalaman 

Kerja, thitung = 3,837> ttabel = 1,677, dari signifikansi p-

value = 0,000 < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada pengaruh signifikan Pengalaman 

Kerja terhadap Kinerja karyawan. Dengan demikian H2 yang 

menyatakan ada pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja 

karyawan diterima atau terbukti. Variabel Pengalaman Kerja 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Telkom Indonesia cabang Manado.
60
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