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ABSTRAK 

 

Perusahaan didirikan dengan harapan untuk mampu bertahan 

dalam keberlangsungan usahanya serta berkembang dengan pesat 

untuk jangka waktu yang panjang. Keberhasilan perusahaan 

ditentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Cara untuk mecapai 

keberhasilan itu perusahaan harus menciptakan sumber daya manusia 

yang kompeten dan meningkatkan kompetensi di dalam perusahaan 

untuk mendorong kinerja karyawan agar lebih baik. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah (1) apakah knowledge berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, (2) apakah ability berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, (3) apakah knowledge dan ability secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan (4) bagaimana knowledge, 

ability dan kinerja karyawan dalam perspektif bisnis syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh knowledge 

terhadap kinerja karyawan, (2) pengaruh ability terhadap kinerja 

karyawan, (3) pengaruh simultan knowledge dan ability terhadap 

kinerja karyawan dan (4) untuk mengetahui knowledge, ability dan 

kinerja karyawan dalam perspektif bisnis syariah 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang menggunakan skala likert dan wawancara. Jumlah 

populasi dan sampel sebanyak 50 karyawan, penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh, adalah teknik penentuan  sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini 

dilakukan bila jumlah sampel relative kecil. Metode analisis data pada 

penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan software SmartPLS3 

dan program IBM SPSS versi 25. Uji analisis data yang digunakan 

yaitu uji instrument penelitian (validitas dan reliabilitas) 

menggunakan SmartPLS3 dan untuk uji asumsi klasik, uji regresi 

linear berganda, uji-T, uji-F dan uji koefisien determinasi 

menggunakan alat bantu program IBM SPSS versi 25. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh 

signifikan antara knowledge terhadap kinerja karyawan  (2) Ability 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) knowledge dan 

ability berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan UMKM. (4) Knowledge, ability  dan kinerja karyawan 

dalam perspektif Bisnis Syariah belum diaplikasikan secara maksimal 

dilihat dari kinerja karyawan mengalami penurunan.  

 

Kata Kunci : Knowledge, Ability dan Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 

 

The company was founded with the hope of being able to survive 

in its business continuity and develop rapidly for a long time. The 

human resources themselves determine the success of the company. 

Achieving success is to create competent human resources and 

increase competence within the company to encourage better 

employee performance. The formulation of the problem in this study, 

1) does knowledge affect employee performance?. 2) does ability 

affect employee performance?. 3) whether knowledge and ability 

simultaneous affect employee performance? and; 4) how about 

knowledge, ability and performance of employees ini the perspective 

of sharia business?. This study aims to determine: (1) the influence 

of knowledge on employee performance, (2) the influence of ability on 

employee performance, (3) the simultaneous influence 

of knowledge and ability on the performance, and (4) to 

determine knowledge, ability and performance of employees in Sharia 

business perspective. 

This study uses quantitative methods, namely by presenting 

research results in numbers or statistics, to test the established 

hypotheses. The data collection method used in this study is a 

questionnaire using a Likert scale and interviews. The number 

population and a sample of 50 employees, this study uses a saturation 

sampling technique which is a sampling technique when all members 

of the population are used as samples; this matter can be done when 

the number of samples is relatively small. The data analysis method in 

this study uses partial PLS-SEM with SmartPLS3 software and the 

IBM SPSS version 25 program. The data analysis test used was the 

research instrument test (validity and reliability) using SmartPLS3 

and the classical assumption test (normality), multiple linear 

regression test, T-test,                                                                    

version 25 program tool. 

The results of this study indicate that (1) there is a significant 

influence on knowledge on the employee performance, (2) Ability 

significantly influences the employee performance, (3) knowledge and 

ability simultaneously affect the employee performance and (4) 

Knowledge, ability and employee performance in the sharia business 

perspective has not been applied optimally, seen from the employee 

performance which has decrease. 

 

Keywords: Knowledge, Ability and Employee Performance. 
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MOTTO 

 

                         

                   

Dan katakanlah, “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.” 

(Q.S At-Taubah [09] : 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka 

perlu adanya penguraian dan penegasan terhadap arti dan makna 

dari istilah-istilah yang ada dijudul penelitian ini. Dengan adanya 

penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul 

penelitian ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terkait 

arti dan makna di kalangan pembaca. Judul skripsi ini yang adalah: 

 “Pengaruh Knowledge dan Ability Terhadap Kinerja 

Karyawan UMKM dalam Perspektif  Bisnis Syariah (Studi 

pada Karyawan UMKM Kerudung Sakti Di Pesisir Barat)”.  

Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh, adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Knowledge (Pengetahuan), merupakan informasi yang 

dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Misalnya 

seorang karyawan mengetahui cara melakukan indentifikasi 

belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
2
 

3. Ability (Kemampuan), merupakan potensi yang dimiliki oleh 

seorang karyawan di peroleh sejak lahir, belajar dan dari 

pengalaman, untuk dapat menyelesaikan tugasnya secara 

cepat dan tepat seseuai dengan metode atau standar kerja yang 

diwujudkan dalam pelaksanaan tugasnya.
3
 

4. Kinerja, merupakan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

                                                         
1 Ana Retnoningsih Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux 

(Semarang: Widya Karya, 2017). 369 
2 Edi Sutirno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ke (Jakarta: 

Kencana, 2014). 204 
3 Sigit Soehardin, Perilaku Organisasi (Yoyakarta: BPFE UST, 2003). 24 



    

 

 

 

2 

yang telah di tetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses 

jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik
4
 

5. Perspektif Bisnis Syariah adalah: 

a. Perspektif merupakan opini atau sudut pandang
5
 

b. Bisnis islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah 

kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya namun 

dibatasi dalam cara memperolehnya dan 

pendayagunaan hartanya karena aturan-aturan islam 

(halal dan haram).
6
 

Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah atau kata-kata 

diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam proposal 

Skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh knowledge dan 

ability terhadap kinerja karyawan UMKM Kerudung Sakti di 

Kabupaten Pesisr Barat dalam perspektif Bisnis Syariah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu yang cukup diunggulkan dari Kabupaten Pesisir 

Barat, Krui, Lampung adalah penghasil kerajinan kain tenunnya 

yaitu: Tapis. Warna dan corak yang beragam serta pembuatan yang 

dikerjakan dengan tangan menjadi keunggulan tersendiri dari 

kerajinan tenun Pesisir Barat ini. Tapis khas daerah tersebut 

merupakan produk tekstil tradisional yang dihasilkan dengan 

menggunakan alat tenun bukan mesin dan disulam dengan motif 

beronamen khas Pesisir Barat
7
. Kerajinan Tapis ini telah mampu 

menembus pasar luar Lampung, seperti Jakarta, Yogyakarta dan 

masih banyak tempat lainnya. Keberhasilan memasarkan produk 

merupakan harapan utama dari perajin sebagai pengusaha yang 

                                                         
4 Siti Nur Azizah, Manajemen Kinerja (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding 

Management, 2021). 3 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi Online (dalam 

jaringan), https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses pada 8 November 21, 12:50 
6 LP2M, Etika BIsnis Dalam Islam, ed. Permatanet, Cetakan ke (Bandar 

Lampung: Permatanet, 2015). 3 
7 Feerzet Achmad, Arysca Wisnu Satria, Desi Riana Safutri, dkk, Pelatihan 

Inovasi et al., ―TeknoKreatif : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat‖ 1, no. 1 

(2021): 30–34. https://doi.org/10.35472/teknokreatif.v1i1.508 

https://kbbi.web.id/pengaruh,diakses
https://doi.org/10.35472/teknokreatif.v1i1.508
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keberadaannya sudah ada sejak tahun 2015 yang merupakan usaha 

turun temurun sampai dengan sekarang dengan jumlah karyawan 

50 karyawan.  

Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin kompleknya 

persaingan bisnis yang semakin banyak menuntut peran 

Manajemen sumber daya manusia yang lebih optimal dan besar,  

bahkan tingginya Permintaan tenaga kerja dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang memumpuni juga semakin 

meningkat. Pergantian iklim bisnis yang terjadi saat ini tentunya 

mengarah pada pentingnnya SDM sebagai sumber keunggulan 

bersaing bagi setiap perusahaan  bahkan UKM di Indonesia. Oleh 

karena itu individu yang mempunyai keterampilan, pengalaman, 

dan kemampuan sumber daya manusia serta pengetahuan yang 

tinggi dapat di pandang sangat mendukung peningkatan kinerja 

karyawan dan memberikan kontribusi dalam menentukan masa 

depan organisasi atau perusahaan. 

Kemajuan suatu organisasi tidak terlepas dari sumber daya 

manusia yang dimiliki, sumber daya manusia merupakan asset 

utama perusahaan, karena sumber daya Manusia memiliki peran 

yang sangat penting dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, 

sumber daya manusia yang memumpuni juga sangat mendukung 

tercapainya suatu tujuan perusahaan karena ketika sumber dayanya 

baik maka kinerja perusahaan juga akan baik. Maka dari itu 

sumber daya manusia harus digunakan sebaik-baiknya dan 

dikembangkan kemampuannya agar hasil kerjanya produktif. Jika 

sumber daya manusia lemah, maka perkembangan organisasi dapat 

terhambat dan produktivitasnya menjadi terbatas sehingga 

organisasi tidak mampu bersaing baik dalam skala lokal, regional, 

maupun global.  

Dalam menunjang pemanfaatan sumber daya manusia guna 

dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif, maka setiap 

karyawan harus memiliki skill atau keterampilan dalam menangani 

setiap pekerjaan. Dengan keterampilan yang dimiliki diharapkan 

dapat memenangkan persaingan yang sangat ketat ini. Apalagi 

dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 

telah diberlakuan sejak akhir tahun 2015 akan memberikan 
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tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negara 

ASEAN dan Negara lain di luar ASEAN seperti: China dan India. 

Persaingan yang ketat ini tentunya akan berdampak pada harga 

yang kompetitif pula. Bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan 

industri besar saja, tetapi juga sektor usaha kecil dan menengah 

yang mempunyai kesamaan karakteristik produk/jasa. 

Solusi mendesak yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM 

dalam meningkatkan keunggulan kompetitif adalah dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi 

manajemen produksi maupun Manajemen Pemasaran. Dalam 

upaya meningkatkan kinerja serta keterampilan karyawan 

perusahaan dituntut untuk selalu berupa mengelola manajemen 

sumber daya manusianya dengan cara-cara profesional dan sesuai 

dengan standar kerja karyawan yang baik. Dalam pandangan  Islam 

telah memberikan rambu-rambu untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang professional. Profesionalisme telah diajarkan 

sebagaimana sebutkan dalam al-Quran surat Al-Israa ayat 36: 

 

                         

        

 ―Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu 

ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, 

semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”. (Q.S. Al-Israa 

[17] : 36) 

 

Ayat ini menjelaskan larangan bekerja tanpa ilmu, bekerja 

harus mempunyai pengetahuan yang cukup dalam pada bidang 

tersebut, karena semua amal yang kita lakukan akan di 

pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.  

Pada dasarnya kinerja di ukur dari pemahaman seseorang 

terhadap ilmu pengetahuan, keahlian dan perilaku seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Kinerja 

adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab serta hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
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seseorang atau sekelompok orang dalam  suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, atau 

tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan 

berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya 

secara kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam 

menjalankan tugas. Untuk itu penguatan karyawan dalam hal 

keterampilan, pengalaman dan kemampuan sumber daya manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus di penuhi oleh setiap 

organisasi dan perusahaan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah pengetahuan. Pengetahuan  merupakan faktor penting bagi 

organisasi untuk mengembangkan kemampuan dan daya saing 

perusahaan. Pengetahuan seorang karyawan sangat diperlukan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan agar hasilnya 

maksimal. Pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan pun 

harus sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kinerja karyawan akan 

mencapai hasil yang lebih maksimal apabila didukung dengan 

pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. 

Selain pengetahuan sumber daya manusia manusia harus 

memiliki kemampuan kerja yang baik dan memumpuni. Kinerja 

karyawan sangat berpengaruh terhadap kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan yang diberikan. 

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik 

sangat menunjang tercapainya visi dan misi perusahaan untuk 

maju dan berkembang pesat. Apabila pekerjaan tidak sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki maka akan membuat pekerjaan 

tersebut tidak efektif dan akan mempengaruhi pada tingkat 

kinerjanya. Rasulullah dalam mengangkat seseorang untuk posisi, 

jabatan dan tugas tertentu selalu memilih orang yang terbaik dan 

yang paling sesuai dengan tugas yang akan diemban. Bahkan 

beliau menyatakan bahwa kekeliruan dalam memilih pegawai atau 

karyawan berarti berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum 

Muslim. 

 

”Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. 

Sahabat bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah 
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menjawab: “Apabila sesuatu urusan (pekerjaan) diserahkan 

kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya”. (HR. Bukhari:57)
8
 

 

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa Islam mementingkan 

keahlian dan kecakapan seseorang dalam menjalankan setiap 

urusan termasuk masalah pekerjaan. Keahlian dan kecakapan 

umumnya dapat diperoleh atau ditingkatkan melalui pendidikan 

formal maupun non formal, pelatihan dan pengalaman. 

Dalam meningkatkan kinerja karyawan, UMKM Kerudung 

Sakti mengikuti atau melakukan sejumlah pelatihan-pelatihan. 

Pelatihan ini ditujukan bagi karyawan lama maupun karyawan 

baru. Pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau 

yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sedangkan bagi karyawaan 

lama dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik, 

mempelajari pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang 

baru juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi 

dan kebijakan organisasi yang baru. Pelatihan yang pernah diikuti 

oleh UMKM Kerudung Sakti diantaranya : 

 

Tabel 1.1 Data Jadwal Pelatihan UMKM Kerudung Sakti 

Tahun 2019-2021 

No   Kegiatan  Jumlah 

karyawan 

yang 

mengikuti 

Waktu 

pelaksanaan 

1 Pelatihan penyulaman 

kain Tapis bagi pemula 

20 24 Februari 2019 

2 Penguatan Kompetensi 

para pengrajin Tapis 

20  20 Juli 2019 

3 Pelatihan Diversifikasi 

produk Tapis 
9
 

3 27 Agustus 2019 

                                                         
8 Hardianto Prihasmoro, Ringkasan Kitab Shahih Bukhari (Jakarta, 2007). 57 
9 Pesisirbaratkab, Pelatihan Diversifikasi Produk Tapis. 2019, 

https://pesisirbaratkab.go.id/berita/dekranasda-pesisir-barat-menggelar-pelatihan-

diversifikasi-produk-tapis 

https://pesisirbaratkab.go.id/berita/dekranasda-pesisir-barat-menggelar-pelatihan-diversifikasi-produk-tapis
https://pesisirbaratkab.go.id/berita/dekranasda-pesisir-barat-menggelar-pelatihan-diversifikasi-produk-tapis
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4 Pelatihan penyulaman 

kain Tapis dengan 

kombinasi sulam Usus
10

 

1 05 Oktober 2020 

5 Studi banding sekaligus 

pelatihan pembuatan 

Kain Tapis dari 

pengerajin Tapis Pesisir 

Barat-Tanggamus.
11

 

6 17 Desember 2021 

6  Pelatihan Kriya Tapis 1 02 November 2021 

7  Pelatihan kreasi 

Souvernir Tapis
12

 

2 04-05 November 

2021 

8 Pelatihan kreasi dan 

Inovasi Kain Tapis
13

 

1 24-26 November 

2021 

Sumber : pemlik UMKM Kerudung Sakti   

  

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa menurut informasi dari 

pemilik UMKM Kerudung Sakti pelatihan yang pernah diikuti 

oleh karyawan kurang lebih 8 kali pelatihan dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019-2021. Pada tahun 2020 

hanya satu kali pelatihan yang pernah diikuti. Keterbatasan 

pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemilik 

UMKM ini disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

dalam menangani pandemic Covid-19 di Indonesia. PPKM ini 

dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang 

dengan orang dan kelompok dengan kelompok.  

UMKM Kerudung sakti memiliki karyawan yang berjumlah 

50 karyawan dengan latar belakang pendidikan karyawan UMKM 

Kerudung Sakti adalah SMP, SMA dan Sarjana. karyawan yang 

                                                         
10 Novan Erson. Pelatihan olahan hasil laut dan sulam tapis.2020. 

https://monologis.id/regional/tppkk-pesisir-barat-gelar-pelatihan-olahan-hasil-laut-
dan-sulam-tapis 

11Gemabangsa. Pelatihan pembuatan kain Tapis. 2021. 

https://www.gemabangsa.id/2021/12/kunker-ke-pesisir-barat-ketua 
12 Paparan Lampung. 2021. https://paparanlampung.com/wali-kota-eva-

dwiana-buka-pelatihan-kreasi-souvernir-tapis-dan-olahan-kue-khas-lampung 
13 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Festival Kemilau Tapis Lampung 

Tahun 2021. 2021. https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-

gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021 

https://monologis.id/regional/tppkk-pesisir-barat-gelar-pelatihan-olahan-hasil-laut-dan-sulam-tapis
https://monologis.id/regional/tppkk-pesisir-barat-gelar-pelatihan-olahan-hasil-laut-dan-sulam-tapis
https://www.gemabangsa.id/2021/12/kunker-ke-pesisir-barat-ketua
https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021
https://lampungprov.go.id/detail-post/promosikan-kain-tapis-gubernur-arinal-djunaidi-buka-festival-kemilau-tapis-lampung-tahun-2021
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tingkat pendidikannya rendah yakni SMP sebanyak 40%, SMA 

sebanyak 50% dan S1 sebanyak 10%. Rendahnya tingkat 

pendidikan Karyawan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan 

yang dimiliki karyawan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan kurang maksimal. UMKM Kerudung Sakti memiliki 

target produksi, berikut pencapaian target bagian produksi kurun 

waktu 1 (satu) tahun terakhir. 

 

Tabel 1.2 Riset produk  UMKM Kerudung Sakti Tahun 

2021 

Bulan Target Realisasi 

Januari – Maret 60 35 

April – Juni 60 50 

Juli – September 60 48 

Oktober – Desember 60 60 

Sumber : UMKM Kerudung Sakti 2021 

 

Pada tabel 1.2 kinerja yang dihasilkan karyawan mengalami  

penurunan dalam pencapaian target produksi yang diberikan oleh 

perusahaan. Pencapaian target hanya pada bulan Oktober, 

November dan Desember. penurunan ini disebabkan kondisi 

kerumitan pengerjan produk yang membuat kuantitas mengalami 

penurunan. Penyebab dominan permasalahan pada proses 

pengerjaan produknya. Karyawan UMKM Kerudung Sakti 

menjelaskan semakin sulit pengerjaan produk tersebut semakin 

menurun kuantitas yang dihasilkan. Selain pengetahuan yang 

mereka miliki kemampuan karyawan juga berpengaruh tidak 

tercapainya target produksi yang diberikan perusahaan. 

kemampuan dalam menyelesaikan penyulaman dengan pola dan 

sketsa yang sulit masih rendah sehingga memakan waktu yang 

cukup lama. Selain tuntutan pemenuhan target produksi, karyawan 

juga harus menghasilkan kualitas yang baik dan dua hal tersebut 

terkadang tidak mudah dilakukan oleh sebagian karyawan UMKM 

Kerudung Sakti. Fenomena penurunan kinerja menunjukkan 

bahwa karyawan belum secara optimal melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan persentase realisasi kerja.  
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Selain faktor diatas UMKM Kerudung Sakti juga belum 

menerapkan sikap-sikap bisnis islami yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW, diantaranya terampil, tekun, sigap, cekatan, 

kreatif dan bertanggung jawab. Gagal mengetahui pengetahuan 

tentang etika maupun prosedur bisnis yang benar secara Islam 

maka akan gagal memperoleh tujuan. Jika ilmu yang dibangun 

untuk mendapat kebahagiaan akhirat juga harus berbasis etika, 

maka dengan sendirinya ilmu yang dibangun untuk dunia pun 

harus berbasis etika. Ilmu dan etika yang dimiliki oleh siapapun 

dalam melakukan aktivitas apapun (termasuk bisnis) maka akan 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Sudah banyak peneliti dalam bidang MSDM yang menguji 

tentang pengaruh kompetensi karyawan terhadap kinerja, namun 

para peneliti tersebut masih memberikan kesimpulan yang 

berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan Lenny Hasan, 

Hafrizal Okta Ade Putra (2017); Ria Puspita (2018); Ibnu 

Taufiqullah (2020); Penny Agustiani Salsabila (2020); dan 

Ganesha Candra Gautama (2021) yang menghasilan temuan 

bahwa pengetahuan, keterampilan, sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Hal tersebut 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Eka Wahyuni (2018) 

dan Hani Safitri (2020) yang menunjukan bahwa semua indicator 

variabel Kompetensi kerja SDM tidak berpengaruh terhadap 

kinerja bisnis. Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya 

dapat diperoleh gambaran bahwa pengeruh pengetahuan dan 

kemampuan belum diperoleh hasil yang konsisten sehingga 

menimbulkan research gap yang perlu dianalisis, maka perlu 

dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh variabel 

yang sama pada institusi yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang permasalah dan research gap yang 

ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Knowledge dan Ability Terhadap Kinerja 

Karyawan UMKM dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi 

pada Karyawan UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten 

Pesisir Barat)”. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Kabupaten Pesisir Barat, Krui, Lampung terkenal dengan 

kerajinan kain tenunnya yaitu Tapis. Tapis khas daerah 

tersebut merupakan produk tekstil tradisional yang dihasilkan 

dengan menggunakan alat tenun bukan mesin dan disulam 

dengan motif beronamen khas Pesisir Barat. Dalam menyulam 

tapis dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan didalam 

menyelesaikan setiap pola dan sketsa penyulaman. Knowledge 

merupakan informasi yang dimilki seseorang untuk bidang 

tertentu. Dengan luasnya wawasan pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan maka akan semakin maksimal pekerjaan yang 

mereka lakukan. Ability adalah keadaan tertentu yang ada 

pada diri seseorang yang dilakukan secara maksimal dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan agar 

pekerjaan tersebut berdaya dan berhasil. Kinerja seorang 

karyawan memiliki peran penting terhadap keberhasilan suatu 

perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan tidak mungkin 

mencapai hasil yang maksimal apabila tidak dibekali 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut peran 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih optimal 

dan besar, permintaan tenaga kerja dengan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang memumpuni semakin 

meningkat. 

b. Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan rendah dilihat 

dari tingkat pendidikan shingga karyawaan kurang 

memahami pekerjaan yang dilakukan. 

c. Pelatihan yang kurang efektif mempengaruhi kinerja 

karyawan 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

perlu memberikan pembatasan permasalahan yang akan dikaji 
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dalam penelitian ini, agar pembahasan yang ada  tidak terlalu 

luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Bidang penelitian ini adalah Manajemen Sumber Daya 

Manusia khususnya membahas masalah tentang 

knowledge dan ability dan kinerja Kryawan 

b. Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen yaitu 

knowledge (X1) dan ability (X2), dan variabel dependen 

Kinerja Karyawan (Y) 

c. Objek penelitian ini adalah produk Kain Tapis 

d. Responden dalah penelitian ini adalah karyawan UMKM 

Kerudung Sakti yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. 

   

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah knowledge berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

UMKM Kerudung Sakti, Pesisir Barat ? 

2. Apakah ability berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

UMKM Kerudung Sakti, Pesisir Barat? 

3. Apakah knowledge dan ability secara Simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawaan UMKM Kerudung Sakti, Pesisir 

Barat ? 

4. Bagaimana knowledge, ability, dan kinerja Karyawan dalam 

perspektif bisnis Syariah ? 

 

E. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas yang telah diuraikan, 

maka tujuan penulis dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah knowledge berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan UMKM Kerudung Sakti, Pesisir Barat 

2. Untuk mengetahui apakah ability berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan UMKM Kerudung Sakti, Pesisir Barat 

3. Untuk  mengetahui apakah knowledge dan ability secara 

simultan berpegaruh terhadap kinerja karyawaan  



    

 

 

 

12 

4. Untuk menjelaskan knowledge, ability dan kinerja karyawan 

dalam perspektif bisnis syariah 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil 

penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Secara teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang 

menambah pengetahuan mengenai knowledge dan ability 

terhadap Kinerja karyawan  

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1) Manfaat bagi penulis 

a. Untuk menambah atau memperkaya ilmu 

pengetahuan tentang bidang ekonomi khususnya pada 

pengaruh knowledge dan ability terhadap kinerja 

karyawan 

b. Penelitian ini sebagai wahana latihan dan 

mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penelitian dan penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh diperkuliahan. 

2) Manfaat bagi akademisi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan literature informasi tentang knowledge, 

ability dan kinerja karyawan. 

b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi 

pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, 

khususnya yang berkaitan dengan knowledge, ability 

dan keterkaitannya dengan kinerja karyawan. 

3) Manfaat bagi objek penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk perusahaan dalam memberikan 

pertimbangan dalam penyempurnaan dan 
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memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan kinerja karyawan 

kerajinan Tapis. 

4) Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya lebih khusus lagi yang 

mengambil topik penelitian yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metode, analisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengaruh knowledge, ability dan kinerja karyawan. Berikut ini 

adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian ini :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Hasan, Hafrizal Okta 

Ade Putra (2017) dengan judul Analisis Kompetensi perajin 

Sulaman Minang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

60 responden dengan menggunakan teknik penarikan sampel 

sampling jenuh dan metode analisis menggunakan SPSS. 

Persamaan: menggunakan variabel pengetahuan sebagai 

variabel independen. Perbedaan: kompetensi sebagai 

variabel dependen. Objek penelitian pada kerajinan sulaman, 

border serta krancang, dan tempat penelitian di Padang. Hasil: 

pengetahuan, keterampilan berpengaruh signfikan terhadap 

variabel kompetensi. Pengetahuan dan kemampuan secara 

bersamaan berpengaruh terhadap kompetensi penyulam di 

kelurahan Koto Panjang Ikur Koto kota Padang adalah sebesar 

37,3% sisaya sebesar 62,7% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak masuk kedalam penelitian ini.
14

 

 

                                                         
14 Program Studi, Manajemen Fakultas, and Ekonomi Unitas, ―Sebesar 1,672, 

Dari Hasil Di Atas Dapat Dilihat Bahwa T‖ 8, no. September (2017). 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Puspita (2018) dengan 

judul Pengaruh Pengetahuan Kerja, Kemampuan Kerja dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Muslimat 

Nusantara Utama Kabupaten Malang. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 35 karyawan, sedangkan  teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

dimana teknik ini digunakan untuk meramal bagaimana 

keadaan atau pengaruh dari variabel independent terhadap 

variabel dependent. Persamaan: menggunakan variabel 

pengetahuan dan kemampuan sebagai variabel independent 

dan kinerja karyawan sebagai variabel dependent. 

Perbedaan: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian sebelumnya 

eksplanatory research. Hasil: penelitian menunjukan bahwa 

pengetahuan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, kemampuan kerja karyawan dan 

pengalaman kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan.
15

 

 

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Eka Wahyuni (2018) 

dengan judul Pengaruh Kompetensi Karyawan Terhadap 

Kinerja Perusahaan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasu 

pada Pamella Satu Supermarket Yogyakarta). Jenis penelitian 

kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 

responden. Persamaan: menggunakan variabel pengetahuan 

dan kemampuan sebagai variabel independen dan kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Perbedaan: objek dan 

tempat penelitian yaitu kain tapis dan tempat di Kabupaten 

Pesisir Barat, sedangakn penelitian sebelumnya objek 

penelitian perusahaan riteal dan bertempat di Yogyakarta. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan teknik random sampling. Hasil: variabel 

                                                         
15 Ria Puspita,―View of Pengaruh Pengetahuan Kerja, Kemampuan Kerja Dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Muslimat Nusantara Utama 

Kabupaten Malang,‖ accessed March 6, 2022, 

https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/mbr/article/view/4732/2781. 
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pengetahuan tidak memberikan pengaruh secara signifikan, 

sedangkan variabel kemampuan dan sikap memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Variabel independen secara keseluruhan terhadap devenden 

sebesar 83,2% sedangkan 16,8% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
16

 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Safitri (2020) dengan 

judul pengaruh Dimensi Kompetensi, Dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Bisnis UMKM Di Sukoharjo. Jenis penelitian ini 

bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah pelaku 

UKM di Sukoharjo dengan sampel penelitian 48 responden. 

Teknik analisis data menggunakan Analisis regresi linier 

berganda. Persamaan: menggunakan variabel pengetahuan 

dan kemampuan sebagai variabel independen dan kinerja 

kayawan sebagai variabel dependen. Perbedaan: objek dan 

tempat penelitian yaitu kain tapis dan bertempat di Kabupaten 

Pesisir Barat, sedangakn penelitian sebelumnya objek 

penelitian produk kerajinan tangan UMKM dan bertempat di 

Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampling jenuh sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan metode non probability sampling. 

Hasil: menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. 

Motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis.
17

 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Taufiqullah (2020) 

dengan judul Pengaruh kemampuan tehadap kinerja karyawan 

dengan efikasi diri sebagai variabel intervening. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sempel sekaligus 

responden sebanyak 165 karyawan. Metode analisis 

                                                         
16Eka Wahyuni, ―PENGARUH KOMPETENSI KARYAWAN TERHADAP 

KINERJA PERUSAHAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS 
PADA PADA PAMELLA SATU SUPERMARKET YOGYAKARTA),‖ accessed 

March 6, 2022, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11951. 
17Hani Safitri,  Pengaruh Dimensi Kompetensi et al., ―Pengaruh Dimensi 

Kompetensi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Bisnis Ukm Di Sukoharjo,‖ 2020. 
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menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM), 

SmartPLS V.3.0. Persamaan: menggunakan variabel 

kemampuan sebagai variabel independent dan kinerja 

karyawan sebagai variabel dependent. Perbedaan: objek dan 

tempat penelitian yaitu kain tapis dan bertempat di Kabupaten 

Pesisir Barat, sedangkan penelitian sebelumnya objek 

penelitian industry konveksi dan border joho dan bertempat di 

Yogyakarta. Hasil: kemampuan berinteraksi, kemampuan 

konseptual, kemampuan teknik berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada sentral industry konveksi dan border joho. 

Kemampuan berinteraksi, kemampuan konseptual, 

kemampuan teknik berpengaruh terhadap efikasi pada sentral 

industry konveksi dan border joho. Efikasi diri berpengaruh 

terhadap kinerja. Kemampuan berinteraksi, kemampuan 

konseptual dan kemampuan teknik bepengaruh terhadap 

kinerja karyawan melalui efikasi diri pada sentral industry 

konveksi dan border joho.
18

 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Penny Agustiani Salsabila 

(2020) dengan judul pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia terhadap peningkatan kinerja karyawan bongkar 

muat pada PT Nilam Port Terminal Indonesia Tanjung Perak, 

Surabaya. Sampel yang digunakan adalah 40 responden 

dengan instrument data kuesioner. Analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linear sederhana dengan pembuktian 

hipotesis uji-T. Persamaan: menggunakan variabel 

kemampuan sebagai variabel independent dan peningkatan 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Perbedaan: 

objek dan tempat penelitian. Objek penelitian pelayanan jasa 

operator yang bertempat di Tanjung Perak Surabaya. Hasil: 

kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap 

peningkatan kkinerja karyawan. Nilai Port Terminal Indonesia 

Tanjung Perak sebesar 24,0% sedangkan 76,0% dipengaruhi 

olehfaktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

                                                         
18 Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis, and D A N Ekonomika, 

―INTERVENING,‖ 2020. 
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7. Penelitian yang dilakukan oleh Ganesha Candra Gautama 

(2021) dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Kemampuan , 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Indonesia Miki Industries. Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan Indonesia Miki Industries yang berjumlah 

120 responden. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan content validity dengan alat bantu software 

computer SPSS 21.00. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Cronbach‟s Alpha. Persamaan: 

menggunakan variabel pengetahuan dan kemampuan sebagai 

variabel independent dan peningkatan kinerja karyawan 

sebagai variabel dependent. Perbedaan: Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan convenience sampling. 

Objek dan tempat penelitian. Hasil:  terdapat pengaruh antara 

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan hasil analisi uji-F diketahui 

bahwa pengetahuan, kemampuan dan pengalaman kerja 

berpengaaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan.
19

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan                                                 

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan skripsi 

                                                         
19 Ganesha Candra, ―Pengaruh Pengetahuan, Kemampuan, Pengalaman Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Indonesia Miki Industries - UMS ETD-Db,‖ 

accessed March 6, 2022, http://eprints.ums.ac.id/90078/. 
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BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis        

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi landasan teori dan 

pengajuan hipotesis serta kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian                                                

Merupakan uraian tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, 

sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel serta teknik pengolahan dan 

analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan                     

Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V Penutup                                                                

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta 

rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Grand Theory 

1. Manajemen  

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage  yang berarti 

mengelola, menata, mengurus, mengatur, melaksanakan 

dan mengendalikan. Sehingga manajemen dapat diartikan 

bagaimana cara mengatur, membimbing dan memimpin 

semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang 

sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Manajemen menyentuh mempengaruhi dan memasuki 

seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga manusia 

mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan 

kekurangan sendiri. Manajemen menunjukan cara-cara 

yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Manajemen memungkinkan kita mengurangi 

hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Manajemen 

adalah ilmu dan seni yang mengatur dan proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tertentu.  Manajemen sebagai ilmu dimaksudkan bahwa 

manajemen dapat dipelejari dan menjadi salah satu 

cabang ilmu pengetahuan, dapat ditetapkan untuk 

memecahkan persoalan-persoalan dalam organisasi serta 

untuk mengambil keputusan oleh pemimpin, sedangkan 

manajemen sebagai suatu seni iadalah bahwa dalam 

mencapaai tujuan yang diinginkan, seorang pemimpin 

sangat tergantung pada kemampuannya untuk 

mempengaruhi orang lain yang ada di bawahnya.
 20 

                                                         
20 l Komang Ardana, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yoyakarta: Graha 

Ilmu, 2014). 4 
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Seperti yang dikatakan oleh Harold Koontz dan O’ 

Donnel bahwa manajemen adalah upaya mencapai tujuan 

organisasi melalui kegiatan orang lain. Sementara itu 

George R. Terry memberikan definisi manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan daya lainnya 

Demikian menurut James Stoner manajemen 

diartikan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pemimpinan dan pengendalian upaya anggta organisasi 

dan proses penggunanaa semua sumber daya dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Dan Oei Liang Lie mengartikan bahwa 

manajemen adalah sebagai ilmu dan seni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa 

manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak 

terelakan sebagai alat, teknik dan metode dalam 

beraktivitas untuk diperlukan untuk mengelola sumber 

daya manusia di dalam organisasi. Manajemen diperlukan 

untuk mengelola sumber daya organisasi, seperti manusia, 

uang, sarana dan prasarana, waktu, material, informasi, 

budaya organisasi, metode dan lainnya secara efisien dan 

efektif.
21

 

Ada empat fungsi Manajemen yang sering disingkat 

POAC, yaitu: 

 

 

 

 

                                                         
21 Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pe (Yoyakarta: 

CV Budi Utama, 2018). 3 
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1. Planning (perencanaan) 

Meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan 

kedepan dari suatu organisasi, yang meliputi rencana 

jangka panjang , menengah, pendek, rencana kegiatan 

serta menetapkan target yang hendak dicapai 

2. Organizing  (pengorganisasian) 

Pengorganisasian ialah penentuan, 

pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

penempatan orang-orang (pegawai), kegiatan-

kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok 

bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang 

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap 

kegiatan yang diharapkan 

3. Actuating (pelaksanaan/penggerakan) 

Penggerakan adalah membangkitkan dan 

mendorong semua anggota kelompok agar 

berkehendak dan berusaha dengan keras untuk 

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari 

pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa 

tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada 

bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok 

manajemen, mulai dari tim atas, menengah sampai 

bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada 

sasarannya, mengingat kegaiatan yang tidak terarah 

kepada sasarannya hanyalah pemborosan terhadap 

tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata 

lain pemborosan terhadap tools of management.  

Jika hal ini terjadi sudah bisa dipastikan 

merupakan mis-management. Tercapainya tujuan 

bukan hanya tergantung kepada planning dan 

organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada 

pergerakan dan pengawasan. Perencanaan dan 

pengorganisasian hanya merupakan landasan yang 
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kuat untuk adanya pergerakkan yang terarah kepada 

sasaran yang dituju. Pergerakkan tanpa planning tidak 

akan berjalan efekrif karena dalam perencanaan itulah 

ditentukan tujuan, budget, standart, metode kerja, 

proses dan program  

4. Controlling (pengawasan) 

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses 

penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa 

yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaaan,menilai 

pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana, yaitu selaras dengan standart. 

 

b. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor 

penting dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia 

harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisien dari sebuah organisasi, untuk 

mengatur sumber daya manusia yang ada pada perusahaan 

maka adanya manajemen sumber daya manusia.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, 

dan penentuan kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar 

tercapai berbagai tujuan individu, organisasi maupun 

masyarakat, dengan kata lain manajemen sumber daya 

manusia merupakan kebijakan atau praktik yang 

dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang 

atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen 

meliputi: perekrutan (recruitment), penyaringan 

(selection), pelatihan (training), pemberian imbalan 

(conpensation), dan penilaian (evaluation). 22 

                                                         
22 Tontowi jauhari, Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 

2011). 4 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (human resources 

management) adalah rangkai aktivitas organisasi yang 

diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan 

mempertahankan tenaga kerja yang efektif.
23

 Manajemen 

sumber daya manusia, dilihat sebagai suatu strategi untuk 

mengelola orang-orang dalam suatu organisasi guna 

mencapai tujuan bisnis atau usahanya, sebagai mekanisme 

pengintegrasian antara kebijakan-kebijakan perusahan 

dengan penerapannya dalam mengelola sumber daya 

manusia dan kaitannya dengan penerapan dalam 

mengelola strategi organisasi.
24

 

Perusahaan mempunyai tujuan dalam pelaksanaan 

operasionalnya yaitu berkerja untuk menciptakan masa 

depan yang lebih baik, sehingga setiap hari berusaha 

membuat pelanggan merasa nyaman, dan puas serta loyal 

terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Fenomena 

persaingan bisnis yang terjadi saat ini, menimbulkan 

tantangan baru dan kesempatan bagi setiap perusahaan 

untuk dapat memahami dan membuat konsep pengelolaan 

organisasi perusahaan yang efektif melalui pengelolaan 

atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen 

sumber daya manusia diakui sebagai suatu isu global dan 

integral dari daya saing pada era globalisasi, tidak dapat 

dipungkiri bahwa segala masalah yang muncul dalam 

perkembangan dan persaingan perusahaan yang muncul 

berasal dari manusia dan hanya dapat diselesaikan dan 

dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, muncul konsep 

penting yang diakui sebagai kunci keunggulan di bidang 

sumber daya manusia yaitu melalui the right people in the 

right place at the right. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam 

setiap kegiatan perusahaan, karena manusia menjadi 

                                                         
23 irham fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi, ed. 

CV ALFABETA (bandung, 2017). 1 
24 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber 

Daya Manusia, ed. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara 

(Bandung, 2018). 391 
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perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 

perusahaan, maka kerberlanjutan perusahan akan tercipta 

manajemen sumber daya manusia merupakan instrument 

utama organisasi dalam menggunakan asset terpenting 

yakni manusia secara efektif dan efisien dalam rangka 

mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Proses utama 

yang dilakukan dalam mekanisme manajemen sumber 

daya manusia mencakup spectrum (human resources 

planning). Perusahaan memberikan prioritas pada mereka 

dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan 

hidup, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada 

perusahaan karena itu, perencanaan mempunyai dampak 

yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi sumber 

daya manusia lainnya, ini menunjukan bahwa 

keberlanjutan perusahaan tidaklah mudah untuk diraih 

oleh setiap perusahan, namun bukan hal yang mustahil 

untuk dilakukan, beberapa langkah dalam mewujudkan 

keberlanjutan sebuah perusahaan yaitu dengan 

memaksimalkan sumber daya manusia dalam hal ini 

karyawan perusahaan. Pengukuran keberhasilan karyawan 

dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari tingkat 

kuantitas dan kualitas penyelesaian pekerjaan berdasarkan 

periode waktu yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan itu ditentukan pula oleh keberadaan 

sumber daya manusia yang handal sebagai daya dukung 

dalam melaksanakan agenda kerja yang telah ditetapkan 

organisasi. Kemampuan sumber daya karyawan dalam 

mendorong hasil kerja yang efektif tidak hanya ditentukan 

oleh sikap prodesional, tetapi harus pula disertai dengan 

kepuasan kerja yang tinggi untuk mendorong hasil kerja 

yang memuaskan semua pihak.
25

  

 

 

                                                         
25 Djoko Setyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Ilmiah 

(Kalimantan Timur: LP3M Universitas Mulawarman, 2021), 

http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/12577. 6 
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c. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya 

manusia tentunya menginginkan agar setiap saaat 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

artian memenuhi persyaratan kompetensi untuk 

didayagunakan dalam suatu merealisasikan visi dan 

mencapai tujuan jangka panjang menengah dan jangka 

pendek, sumber daya manusia seperti itu hanya diperoleh 

dari karyawan yang atau anggota organisasi yang 

memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas , tanggung 

jawab dan wewenangnya 

2. Memiliki pengetahuan (knowledge) yang diperlukan, 

terkait dengan pelaksanaaan tugas secara penuh 

3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus 

dilakukannya karena mempunyai keahlian (skill) yang 

diperlukan 

4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama 

dengan orang lain, dapat dipercaya, loyal dan 

sebagainya. 

Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya 

manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya 

manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar agar 

semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. 

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses 

manajmen sumber daya manusia yang paling sentral, dan 

merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan 

organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila 

memafaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi 

manajemen sumber daya manusia dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 
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dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur 

semua pegawai dengan menetapkan pembagian kerja , 

hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Dengan 

adanya pengorganisasian akan memberikan struktur 

organisasi yang jelas dengan pembagian yang jelas 

pula dan standar Operational Procedur (SOP) yang 

ditetapkan dengan benar 

3. Pengarahan dan pengadaan (Directing) 

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. 

Pengarahan ini biasanya dilakukan oleh pihak 

manajemen atau atasan dalam memberikan suatu 

tanggung jawab, dengan pelaksanaan pengarahan ini 

di harapkan pekerjaan yang dilakukan bisa cepat 

selesai dengan kejersama yang baik antar pekerja di 

segala tingkatan. Adapun pengadaan merupakan 

proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan 

induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

4. Pengendalian (Controling) 

Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Bila terjadi penyimpangan 

diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan. 

Pengendalian pegawai, meliputi kehadiran, 
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kedisiplinan, perilaku kerja samadan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Pengembangan (Development) 

Proses peningkatan ketrampilan teknik, teoritis, 

konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 

masa kini maupun masa depan. Hal ini dilakukan 

untuk menambah kreatifitas, inovasi, pengalaman, 

serta ilmu baru yang akan diterapkan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya agar lebih efektif dan 

efisien. selain pelatihan juga bisa dengan kegiatan 

workshop,upgrading, dan juga gaming untuk 

menngkatkan keahlian dari para pegawai.  

6. Kompensasi (Compensation) 

Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect), uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan 

layak.adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, 

sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primer. 

7. Pengintegrasian (Integration) 

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Disatu pihak organisasi memperoleh keberhasilan 

atau keuntungan, sedangkan di lain pihak pegawai 

dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupaka hal yang penting dan 

cukup sulit dalam manajemen sumber daya manusia, 

karena mempersatukan dua kepentingan yang 

berbeda. 

8. Pemeliharaan (Maintenance) 

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar 
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mereka mau bekerjasama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

karyawannya. Program kesejahteraan karyawan 

diterapkan instansi untuk membuat karyawan merasa 

nyaman dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

9. Kedisiplinan (Discipline) 

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi MSDM 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena 

tanpa disiplin yang baik sulit mewujudkan tujuan 

perusahaan. Kedisiplinan diterapkan dengan 

meningkatkan kegiatan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial. Kedisiplinan juga merupakan faktor yang akan 

menentukan keberhasilan individu maupun 

perusahaan, sehingga bisa dikatakan bahwa disiplin 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

10. Pemberhentian 

Pemberhentian merupakan putusnya hubungan 

kerja seorang pegawai dari suatu organisasi. 

pemberhentian ini dapat disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pension dan sebab-sebab lainnya. Banyak 

faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan 

tenaga kerja, penyebabnya bisa dari faktor internal 

maupun eksternal. 

Dari beberapa fungsi manajemen sumber daya 

manusia dapat diketahui betapa pentingnya manajemen ini 

dilakukan bagi perusahaan maupun instansi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga, dalam tugas 

akhir ini juga akan menjelaskan tentang variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti 

pengetahuan dan kemampuan karyawan. 
26

 

                                                         
26 Tontowi jauhari, Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber 

Daya Manusia. 11 
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Adapun tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia, 

agar perusahaan mendapatkan rentabulitas laba yang lebih 

besar dari persentase tingkat bunga bank. Karyawan 

bertujuan untuk mendapatkan kepuasaan dari 

pekerjaannya, masyarakat bertujuan memperoleh barang 

atau jasa yang baik. 

 

d. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Islam  

Sumber Daya Insani adalah salah satu faktor yang 

sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 

organisasi. Baik institusi maupun perusahaan. SDI juga 

merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

perusahaan. Pada hakikatny,  SDI berupa manusia yang 

diperkerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak 

untuk mencapai tujuan organisasi itu.
27

 

Pengertian SDI dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

Pengertian mikro dan makro. Pengertian SDI secara mikro 

adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu 

perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai 

pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain 

sebagainya. Sedangkan SDI secara makro adalah 

penduduk suatu Negara yang sudah memasuki usia 

angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang 

sudah bekerja. Secara garis besar, pengerian Sumber Daya 

Insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak 

suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan 

berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan 

dikembangkan kemampuannya. 

Hakikat manajemen dalam  Islam dapat ditelusuri 

pada istilah al-tadbir (pengaturan) kata ini merupakan 

derivasi  katadabbara (mengatur) yang terdapat dalam al-

quran seperti Firman Allah : 

                                                         
27 Veithzal Rivai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009). 366 
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“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, 

kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari 

yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu”. (Al-Sajdah [32] : 5 

 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT 

adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya 

ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang 

diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di 

bumi, maka ia harus mengatur dan mengelola bumi 

dengan sebaik-baiknya sebagaimana allah mengatur alam 

raya ini.
28

 Sumber daya insani dalam prespektif islam 

yaitu ciri–ciri sumber daya insani menurut islam dan 

mempunyai sifat keislaman serta dapat menjujung tinggi 

nilai ke islaman. Adapun ciri emosional dan spritual 

Sumber Daya Insani (SDI) bermutu adalah yang memiliki 

ciri-ciri, sebagai berikut:
29

 

1) Amanah. 

Amanah atau amanat merupakan unsur penting 

dan menentukan akan berhasil dan tidaknya seseorang 

dalam berusaha dan beramal, serta berhasil dan 

tidaknya suatu bangsa dalam mempertahankan dan 

melestarikan hidup. Dalam kehidupan sehari- hari 

banyak kita saksikan adanya perbedaan yang nyata 

antara orang yang bersifat amanah dengan orang yang 

suka berkhianat. Orang yang bersikap amanat atau 

                                                         
28 Abdur Rohman, Buku Ajar Mananajemen Sumber Daya Insani 

(Meneguhkan Nilai-Nilai Islami Dalam Sebuah Organisasi) (Duta Media Publishing, 

2017). 
29 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital, edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009). 
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jujur selalu menjadi tempat kepercayaan, dihormati 

dan disegani. Sedangkan orang yang bersikap khianat 

atau curang selalu dibenci dan dikucilkan dalam 

pergaulan. Sebagai akibat dari dua sikap yang saling 

bertentangan itu, terlihat bahwa orang yang bersifat 

amanah selalu berhasil dalam berusaha. Sedangkan, 

orang yang bersifat khianat selalu mengalami 

kegagalan dalam mencapai tujuan yang dicita-

citakan.
30

 

2) Menyakini urgensi dan menyeru kepada kebajikan 

(amar ma‟ruf nahi munkar). 

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah frasa 

dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah 

untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik 

dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. 

Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. 

Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan sesuai 

kemampuan, yaitu dengan tangan (kekuasaan) jika dia 

adalah penguasa/punya jabatan, dengan lisan atau 

minimal membencinya dalam hati atas kemungkaran 

yang ada, dikatakan bahwa ini adalah selemah- 

lemahnya iman seorang mukmin. 

3) Berpikir positif. 

Berpikir Positif diawali dengan sebuah keyakinan 

pada diri sendiri. Keyakinan bahwa dirinya mampu. 

Keyakinan yang mengatakan bahwa diri beliau ―bisa‖. 

Jika anda melihat diri aada ―bisa‖, maka anda akan 

―bisa‖. Jika anda melihat diri anda akan 

menghasilkan, maka anda akan menghasilkan. Jika 

anda tidak bisa melakukan hal seperti ini, maka anda 

masih dikuasai oleh pikiran negatif 

                                                         
30 Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

Perusahaan Entitas Syariah et al., ―Analisis Pengaruh Pengendalian Internal, 
Kompetensi, Upah,  Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Pada Perusahaan Entitas Syariah  (Studi Kasus Pada PT BPRS Bandar Lampung),‖ 

Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (February 8, 2022): 14–34, 

https://doi.org/10.24042/AL-MAL.V3I1.10772. 22 
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4) Disiplin. 

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh 

terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk 

melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 

jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk 

menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek 

memiliki kemampuan untuk menaati sebuah 

peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah 

pengganti untuk hukuman ataupun instrumen 

hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri 

sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin merupakan 

sikap yang wajib ada dalam diri semua individu. 

Karena disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang 

sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, baik 

urusan pribadi maupun kepentingan bersama dan 

untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam 

mengerjakan apapun, maka dibutuhkan latihan 

dengan kesadaran dari dalam diri akan pentingnya 

sikap disiplin sehingga menjadi suatu landasan bukan 

hanya pada saat berkerja, tetapi juga dalam 

berperilaku sehari-hari. 

5) Empati, peka terhadap perasaan orang lain. 

Pengertian Empati adalah proses kejiwaan 

seseorang individu larut dalam perasaan orang lain 

baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan 

atupun mengalami apa yang dirasakan atu dialami 

oleh orang tersebut. Empati merupakan kelanjutan 

dari sikap simpati, yaitu perbuatan nyata untuk 

mewujudkan rasa simpatinya itu. 

6) integrasi tinggi dan memiliki etos kerja dicontahkan 

dalam sebuah riwayat berikut :   

 

Telah bercerita Ibrahim bin Musa dikabarkan 

pada kita Isa bin Yunus dari Tsaurin dari Khalid bin 

Ma‟dan Diriwayatkan dari al-Miqdam ra : Nabi Saw 

pernah bersabda, “tidak ada makanan yang lebih 
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baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh 

dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, 

Daud as, makan dari hasil keringatnya sendiri”(HR. 

Bukhari)31 

 

7) Ahli dibidangnya 

Ahli dibidangnya merupakan suatu kualifikasi 

khusus apabila suatu manusia mengerjakan yang 

bukan pada bidangnya biasanya pekerjaan tersebut 

tidak akan mencapai dengan apa yang diinginkan. 

Oleh karena itu manusia harus yang ahli pada 

bidangnya agar semua pekerjaan sesuai dengan apa 

yang diinginkan. 

8) Taggung jawab 

Seorang pemimpin harus memiliki sifat 

bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan 

sehingga seorang pemimpin tersebut disukai serta 

tidak memiliki rasa kurang percaya diri terhadap apa 

yang akan dilakukan. 

9) Menghargai orang lain 

Menghargai orang lain merupakan salah satu 

contoh yang siknifikan, dan disukai oleh semua 

manusia. Seorang manusia harusnya mempunyai sifat 

ini dan tidak tabu dalam kritikan tidak gila 

kehormatan serta pujian. Mereka tidak menerapkan 

ilmu aji mumpung maupun keberuntungan melain 

mempunyai suatu proses untuk mencapai suatu yang 

diinginkan. 

10) Inisiatif dan kreatif 

Inisiatif dan kreatif merupakan suatu sifat yang 

harus dimiliki oleh manusia dalam melakukan suatu 

pekerjaan agar dapat mengembangkan suatu 

pekerjaan. 

 

                                                         
31 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari 

(Bandung: CV Ponegoro, 2009). 
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e. Prinsip-prinsip Islam Dalam Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia 

Prinsip –prinsip manajemen dalam islam, khususnya 

dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Prinsip Kompetensi  

adalah prinsip utama dalam manajemen islam. 

Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan 

atau keahlian yang dimiliki oleh personal sebagai 

bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses 

kerja, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi 

kognitif, yakni kemampuan pengetahuan dan daya 

analisis, kompetensi sikap seperti keberanian, 

kejujuran, dedikasi, dan loyalitas, disiplin dan 

sebagainya, serta kompetensi keterampilan yang 

melingkupi kecakapan, ketepatan dalam melakukan 

suatu pekerjaan.
32

 

2) Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi 

Prinsip ke dua dari manajemen islam adalah 

kopetensi yang dimiliki harus optimal dan melebihi 

kompetensi personal lain yang memiliki kompetensi 

yang sama. Langkah yang harus diambil oleh seorang 

manajer dalam menentukan sumber daya manusia yang 

akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja adalah 

bahwa ketika seorang manajer dihadapkan pada adanya 

dua orang atau lebih dari anggota organisasi, maka 

seorang manajer harus mengutamakan seseorang yang 

memiliki kompetensi yang melebihi komptenesi yang 

dimiliki personal lain. Manajemen yang baik adalah 

sistem manajemen yang memperhatikan efektifitas 

pekerjaan. Namun manajemen yang baik tidak hanya 

diukur dari seberapa efektifnya pekerjaan dilakukan, 

akan tetapi juga diukur dari seberapa efisien pekerjaan 

                                                         
32 Dewi Oktayani, ―Manjemen Sumber Daya Manusia Dalam Persfektif 

Islam,‖ Jurnal STIE Syariah Bengkalis, 2015, 176. 



    

 

 

 

35 

itu dapat dilakukan. Efisien dalam suatu mekanisme 

kerja tidak semata-mata berpegang pada prinsip 

kompetensi. Suatu proses manajemen akan dikatakan 

berkinerja baik apabila proses kerja dilakukan secara 

efisien.
33

 

Islam mengajarkan bahwa prinsip kompetensi 

semata-mata tidak cukup untuk sebuah sistem 

manajemen, akan tetapi harus dilengkapi dengan 

pertimbangan pada perhaatian terhadap adanya 

kompetensi yang lebih optimal untuk efisiensi 

pekerjaan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT 

yang berbunyi : 

 

                       

                          

                            

         

 

 “Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al 

Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 

sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman 

melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun 

berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba 

aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan 

nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka 

sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 

sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka 

sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". 

(QS. An-Naml [27] : 40) 
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3) Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan 

Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik 

adalah sistem yang menekankan pada adanya 

kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam 

perspektif ini analisis kebutuhan mutlah dilakukan oleh 

suatu organisasi atau perorangan dalam sistem 

rekruitmen tenaga kerja.
34

 Kompetensi tenaga kerja 

yang tidak sesuai kebutuhan hanya akan menimbulkan 

kekacauan dan dapat mengancam kinerja organisasi 

bahkan akan mengancam keberlanjutan (sustainability) 

organisasi. Karena itu prinsip kesesuaian kompetensi 

dengan kebutuhan menjadi suatu yang prinsip dalam 

sistem manajemen. Prinsip ini telah diajarkan Nani 

Muhammad SAW kepada kita. Melalui sejarah nabi kita 

dapat mengambil pelajaran tentang prinsip manajemen 

ini. Dalam upaya dakwah rasulullah empat orang 

sahabat utama yang menjadi pilar utama perjuangan 

dakwah nabi yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin 

Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 

Abu Bakar dikenal dengan kompetensi sikapnya 

sebagai orang yang sabar dan bijaksana, Umar bin 

Khattab dikenal sebagai orang yang memiliki 

kompetensi sikap yang tegas dan berani, Usman bin 

Affan dikenal sebagai orang yang memiliki kompetensi 

sikap yang dermawan. Ali bin Abi Thalib dikenal 

sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Kompetensi 

yang beragam yang memiliki masing-masing sahabat 

adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam dakwah 

Rasulullah, sehingga dakwah rasul mencapai 

kesuksesan yang luar biasa. Kesuksesan dakwah rasul 

ini hingga sekarang diakui oleh dunia dan bahkan Nabi 

Muhammad SAW menempati kedudukan Nomor satu 

daftar manusia yang paling berpengaruh dalam 

panggung sejarah dunia, terhitung sampai sekarang.
35

 

                                                         
34 Oktayani. 178 
35 Oktayani. 179 
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2. Kinerja   

a. Pengertian kinerja 

Kinerja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

kerja yang dierjemahkan dari bahasa asing yaitu  job 

performance atau actual performance atau level of 

performance, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya.
36

 Karyawan adalah 

mereka yang bekerja pada suatu badan usaha, atau perusahaan 

baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang 

biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.
37

 

Kinerja karyawan dapat diartikan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam upaya pencapaian tujuan organisasi 

secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

dan etika. Kualitas yang maksimal dan kuantitas yang 

mencapai target adalah penekanan yang diberikan dalam 

definisi ini. Capaiannya harus disesuaikan dengan target atas 

beban tanggung jawab yang dipikulnya.  

Menurut Handoko Pengertian kinerja karyawan sebagai 

ukuran terakhir keberhasilan seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan Mitchell dan Larson 

menjelaskan kinerja karyawan menunjukkan pada suatu hasil 

perilaku yang dinilai oleh beberapa kriteria atau standar mutu 

suatu hasil kerja. Persoalan mutu ini berkaitan dengan baik 

buruknya hasil yang dikerjakan oleh karyawan. Bila perilaku 

karyawan memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan 

standar atau kriteria yang ditetapkan oleh organisasi maka 

kinerja karyawan tergolong baik, begitu juga sebaliknya  

Sehingga dapat disimpulkan kinerja karyawan adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang 

                                                         
36 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Angkasa, 

2007). 184 
37 Bejo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja, n.d., 10 
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karyawan selama periode waktu tertentu berdasarkan 

pekerjaan masing-masing yang telah ditentukan perusahaan.
 38

 

Seorang karyawan yang memiliki kinerja tinggi dapat 

mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

perusahaan. Pada dasarnya kinerja seorang karyawan berbeda-

beda satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap karyawan 

mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mengerjakan tugas pekerjaannya. Kinerja karyawan 

bergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, seorang karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya harus didukung oleh keahlian dan ketrampilan yang 

sesuai dengan pekerjaannya.Meningkatnya kinerja perorangan 

(individual performance) maka kemungkinan besar juga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan (corparat performance) 

karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. 

 

b. Teori Kinerja Karyawan 

Theory of performance (TOP) mengembangkan dan 

menghubungkan enam konsep dasar untuk membentuk 

kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menjelaskan kerja 

serta peningkatan kinerja. Pencapaian kerja adalah tentang 

bagaimana menghasilkan hasil kerja yang dihargai. Seorang 

pegawai dapat menjadi individu atau sekelompok orang yang 

terlibat dalam upaya kolaboratif. Tingkat kinerja saat ini 

tergantung secara holistic pada 6 komponen : 1) konteks,  2) 

tingkat pengetahuan, 3) tingkat keterampilan, 4) tingkat 

identitas, 5) faktor pribadi, 6) dan faktor tetap. Tiga aksioma 

untuk peningkatan kinerja yang efektif. Aksioma ini 

melibatkan pola pikir, lingkungan dan keterlibatan dalam 

praktik kerja. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

yaitu : 

Menurut simanjuntak ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai menurut
39

 : 

1. kompetensi individu. kompetensi individu adalah 

kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. 

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat dikelompokan dalam 2 golongan, yaitu 

kemampuan dan keterampilan kerja serta motivasi dan 

etos kerja. 

2. Dukungan Organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, 

pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia 

bekerja. Dukungan tersebut adalah dalam bentuk 

pengorganisasian, penyediaan saran dan prasarana kerja, 

kenyaman lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat 

kerja. Pengorganisasian dimaksudkan untuk memberi 

kejelasan bagi setiap orang tentang sasaran yang harus 

dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan 

memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas. 

3. Dukungan manajemen. Kinerja organisasi dan kinerja 

setiap orang juga sangat tergantung pada kemauan 

manajerial atau pimpinan, baik dengan membangun 

sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan 

harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi 

pekerja, demikian juga dengan menumbuhkan motivasi 

seluruh pegawai untuk bekerja secara optimal.  

 

d. Tujuan penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja (performance appraisal) memaknai 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi 

kerja ditempat kerja. Karyawan mengiginkan dan memerlukan 

balikan berkenan dengan prestasi mereka dan penilaian 

menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada 
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mereka. Jika kinerja karyawan tidak sesuai dengan standar, 

maka penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau 

kemajuan karyawan dan untuk menyusun rencana 

peningkatan kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah usaha 

untuk merencanakan dan mengontrol proses pengelolaan 

pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja juga merupakan 

proses mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan di 

waktu yang lalu atau untuk memprediksi prestasi kerja di 

waktu yang akan datang dalam suatu organisasi.
40

 Manfaat 

penilaian kinerja yaitu : 

1. Meningkatkan prestasi karyawan. Dengan adanya 

penilaian kinerja karyawan dapat memperbaiki atau 

meningkatkan prestasi kerja setelah mengetahui hasil atau 

umpan balik dari evaluasi tersebut. 

2. Standar kompensasi yang layak. Dari hasil evaluasi 

kinerja, manejer dapar mengetahui berapa upah atau 

kompensasi yang layak yang harus diberikan pada 

karyawan. Hal ini penting karena evaluasi kinerja dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan manejer, apakah 

pemberian upah, bonus, insentif dan bentuk kompensasi 

lain sudah layak dan adil sesuai kontribusi yang diberikan 

oleh karyawan.  

3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Melalui 

penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang 

kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya 

program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

mereka. 

4. Keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian kinerja 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk mcmpromosikan dan mondemosikan karyawan. 

5. Tantangan eksternal. Penilaian kinerja juga tergantung 

dari faktor lain, seperti kepentingan pribadi, kondisi 
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finansial, kondisi kerja, keluarga, kesehatan karyawan dan 

sebagainya.
41

 

 

e. Indikator Kinerja Karyawan, yaitu : 

Berikut merupakan indikator Kinerja karyawan menurut 

Robbins yaitu : 

1. Kualitas kerja, yaitu mutu produk yang harus dihasilkan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. pengukuran  

kualitas dilihat seberapa baik seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan dan  

tanggung jawab. 

2. Kuantitas kerja, merupakan Jumlah produk yang  harus 

diselesaikan atau dicapai oleh para karyawan.  

pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran 

dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan 

dengan jumlah keluaran yang dihasilkan 

3. Ketepatan waktu, merupakan waktu yang digunakan 

dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang 

telah ditentukan. Ketepatan waktu merupakan 

kemampuan karyawan  untuk menghasilkan produk sesuai 

dengan waktu yang di tentukan.
42

 

4. Tanggung jawab, kewajiban karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang di berikan organisasi secara 

maksimal  

5. Kemandirian, yakni merupakan tingkat seorang karyawan 

yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau 

pengawas.
43

  

Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam 

suatu organisasi. Kreitner dan Kinicki menyatakan metode 
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BPFE UGM, 2005). 72 
42 Robbins Tepehen, Perilaku Organisasi, Edisi Indo (PT Indeks kelompok 
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43 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba 
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penilaian kinerja yang dewasa ini dikenal dan banyak 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Metode Skala Peringkat (Rating Scale), merode ini 

merupakan metode yang paling sering digunakan dalam 

penilaian kinerja pegawai 

2) Metode Checklist, metode ini merupakan metode 

penilaian kinerja pegawai dengan cara memberikan bobot 

tertentu yang sesuai dengan tugas pegawai 

3) Metode pilihan terarah, metode ini merupakan 

metode penilaian kinerja pegawai yang mengandung 

serangkaian pernyataan, baik yang bersifat positif maupun 

negatif tentang pegawai yang dinilai 

4) Metode insiden kritikal, metode ini adalah peristiwa 

tertentu yang terhadi dalam rangka pelaksanaan tugas 

seorang pegawai yang menggambarkan perilaku pegawai 

yang bersangkutan, baik yang bersifat positif maupun 

negatif 

5) Metode skala peringkat yang berprilaku, metode ini 

merupakan suatu cara penilaian kinerja pegawai untuk 

satu kurun waktu tertentu dimasa yang lalu dengan 

mengaitkan skala peringkat kinerja dengan perilaku 

tertentu 

6) Metode evaluasi lapangan, metode ini merupakan 

metode penilaian kinerja pegawai, dimana penilai terjun 

langsung ke lapangan. hasil penilaian kemudian 

disampaikan kepada atasan langsung pegawai yang dinilai 

dan kepada pegawai yang bersangkutan 

7) Metode tes dan observasi, metode ini adalah metode 

penilaian kinerja pegawai dengan melakukan tes secaara 

tertulis yang menyangkut pengetahuan prosedur dan 

mekanisme kerja yang telah ditetapkan, dan melalui ujian 

praktek langsung diamati oleh penilai 

8) Metode pendekatan-pendekatan yang bersifat 

komparatif, metode ini merupakan metode penilaian 

kinerja pegawai yang satu ddengan pegawai yang lain.
44
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f. Kinerja Karyawan dalam Islam  

Kinerja dalam perspektif islam memiliki cakupan yang 

lebih komprehensif, karena yang dinilai tidak sekedar 

pencapaian kinerja untuk kepentingan dunia, tetapi juga 

kepentingan akhirat. Kinerja tidak hanya dikerjakan dengan 

cara yang baik, tetapi juga dengan cara yang benar. Menurut 

pandangan islam kinerja merupakan salah satu sarana hidup 

aktivitas yang mempunyai peran yang penting dalam 

kehidupan sosial. Bekerja sebagaimana dianjurkan oleh 

agama, bahkan bekerja dijadikan tolak ukur untuk menilai 

seseorang.menurut ajaran islam, setiap orang dituntut untuk 

mandiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarganya ia wajib bekerja dan tidak diperbolehkan 

meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan primernya. 

Dengan kata lain, hendaknya seseorang mencukupi 

kebutuhannya sendiri dengan cara berusaha dan bekerja 

walaupun berat.
45

   

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap 

manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap 

manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada 

manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, jika seorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia 

harus bekerja. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah 

Al-Jumu‘ah ayat 10 yang berbunyi : 

                         

             

 

 “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu 

di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu‘ah [ 62]: 10) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim 

bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan 

mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasilyang 

diperoleh. Jika kedua hal tersebut menjadi landasan kerja 

seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.  

Umat islam yang telah menunaikan shalat diperintahkan 

Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-

nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, 

pekerjaan dan lain-lain. Dimana pun dan kapanpun kaum 

muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka 

dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. 

Mengacu kepada QS Al-Jumu‟ah ayat 10 umat islam 

diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin 

dalam menunaikan ibadah wajib seperti salat, dan selalu giat 

berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai islam seperti 

bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh. Rasulullah 

SAW memberikan pelajaran manarik tentang pentingnya 

bekerja.  

Kinerja karyawan merujuk pada kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya 

berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah 

ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seseorang 

karyawan akan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. 

Tingkatannya dapat bermacam istilah. Kinerja karyawan dapat 

dikelompokkan ke dalam : tingkatan kinerja tinggi, menengah 

atau rendah. Dapat juga dikelompokkan melampaui target, 

sesuai target atau dibawah target. Berangkat dari hal-hal 

tersebut, kinerja dimaknai sebagai keseluruhan ‗unjuk kerja‘ 

dari seorang karyawan.
46  

Dalam upaya meningkatkan kualitas kerja karyawan  

harus dilakukannya pelatihan, guna meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki oleh karyawan, melengkapi kekurangan serta 

menyempurnakan apa yang dipandang hari ini belum optimal.  

Disebutkan oleh Al-ajulani dalam kasyful khafa‘ bahwa ini 

                                                         
46 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 178 



    

 

 

 

45 

adalah perkataan Rasulullah SAW dalam mimpinya Abdul 

Aziz bin Abi-Rawwad: 

 

“Barang siapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) 

sama maka ia telah merugi, barang siapa yang harinya lebih 

buruk dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang 

yang terlaknat”.47 

 

Hadist Rasulullah SAW diatas semestinya memotivasi 

kita untuk terus memacu segenap potensi diri, dan menjadikan 

hari ini lebih baik dari kemaren serta esok lebih baik lagi dari 

hari ini dalam rangka mempersembahkan yang terbaik dalam 

urusan dunia, agama dan kehidupan sebagai perwujudan rasa 

syukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.  

 

3. Knowledge (Pengetahuan) 

a. Pengertian knowledge 

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

bidang yang digelutinya (tertentu).
48

 Pengetahuan merupakan 

apa yang diketahui seseorang tentang suatu topik, dan suatu 

kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan. Pengetahuan 

mencerminkan kemampuan kognitif seorang karyawan berupa 

kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan 

menghayati suatu tugas/pekerjaan. Misalnya seorang 

karyawan mengetahui cara melakukan indentifikasi belajar, 

dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di perusahaaan.
49

 Karena itu, 

pengetahuan seseorang karyawan dapat dikembangkan 
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melalui pendidikan, baik formal maupun non formal serta 

pengalaman.
50

  

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, 

perusahaan tidak dapat hanya bergantung pada pengetahuan 

yang diperoleh dari orang atau organisasi lain, melainkan 

harus mampu menciptakan pengetahuan sendiri agar mereka 

dapat memiliki kekuatan dari dalam yang tidak mudah ditiru 

atau disaingi oleh perusahaan lain. Dengan demikian 

perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaingnya 

setiap saat, melalui inovasi yang diciptakan oleh pengetahuan. 

Pengetahuan seorang karyawan sangat diperlukan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan agar hasilnya menjadi 

maksimal. Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi 

yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi.  

Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, 

pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. 

Karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan 

meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan 

yang belum mepunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja 

tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta 

faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh karyawan 

berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi 

biaya dalam pencapaian tujuan organisasi
51

 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi  Pengetahuan 

Karyawan antara lain: 

 Menurut Mubaraok (2007) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan diantaranya: 

1. Umur, usia adalah umur yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin 

bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula 

                                                         
50 Nick Bautler, People and Competencies : Manusia Dan Kompetensi 
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51 Fahrul Nisak, Pengaruh Pengetahuan Keterampilan Konsep Diri dan 
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daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan 

yang diperoleh juga akan semakin membaik dan 

bertambah. 

2. Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka akan semakin mudah dalam menerima informasi. 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan 

dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, 

maka orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. 

3. Lingkungan adalah segaia sesuatu yang ada di sekitar 

individu. baik lingkungan fisik, biologis, maupun social. 

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya 

pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya 

interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon 

sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

4. Pekerjaan, adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang 

harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang 

sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status 

pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang.  

5. Informasi atau Media Massa, Suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu. Informasi mempengaruhi 

pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi 

tentang suatu pembelajaran maka akan menambah 

pengetahuan dan wawasannya. sedangkan seseorang yang 

tidak sering menerima informasi tidak akan menambah 

pengetahuan dan wawasannya.
52
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c. Indikator Knowledge (Pengetahuan) Karyawan. 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengetahuan 

karyawan tentang tugas / pekerjaan dalam penelitian ini dapat 

diukur dengan indikator seperti berikut: 

1) Pengetahuan tentang cakupan tugas/pekerjaan 

Adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh sesorang. Pada umumnya, pengetahuan 

memiliki kemampuan prediktif terhadap suatu sebagai 

hasil pengenalan atau suatu pola. 

2) Pemahamanan terhadap cara pelaksanaan tugas/pekerjaan 

Tidak semua kemampuan (skill) yang diperlukan oleh 

dunia kerja bisa didapatkan dari sekolah formal, hal ini 

dikarenakan kemampuan (skill) yang diperlukan tersebut 

lebih spesifik dan focus dengan apa yang akan ditugaskan, 

setiap perusahaan juga memiliki budaya-budaya 

perusahaan yang harus diketahui oleh semua 

karyawannya,  budaya-budaya perusahaan tersebut 

berbeda-beda antara sekolah dan perusahaan ataupun 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
53

  

Oleh karena itu, diperlukannya training atau pelatihan 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan standar dimana 

karyawan tersebut bekerja serta mencocokkan pribadi 

karyawan terhadap budaya pada perusahaan yang 

bersangkutan.
54

 

3) Penghayatan terhadap tanggung jawab tugas/pekerjaan 

Berarti memilkul semua kewajiban dan beban 

pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di job 

diskripsi. Setiap karyawan wajib bekerja sesuai dengan 

tanggung jawab, dan tidak melewati bats-batas tanggung 

jawab yang ada. Jadi setiap karyawan harus pauh dan 

bekerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

perusahaan, sebatas tugas dan tanggung jawab yang 

diperbolehkan oleh perusahaan. 

                                                         
53 Husein Umar, Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2008). 11 
54 Umar.12 
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4) Pemahaman terhadap tantangan dalam pelaksanaan 

tugas/pekerjaan 

Karyawan dapat mengembangkan diri dan mamp 

memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan lebih 

mendalam, dapat memahami sasaran yang akan dicapai 

perusahaan, mengerti akan perlunya kerjasama dalam 

melaksanakan pekerjaan, dapat dengan mudah memahami 

informasi yang disampaikan perusahaan, dapat memahami 

setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, 

mampu melakukan hubungan-hubungan dengan 

linkungan, mampu memahami kebijaksanaan dan 

peraturan yang berlaku dalam perusahaan, mampu 

memahami sistem dan prosedur yang digunakan dalam 

pelaksanaan tugas perusahaan, mampu memahami dan 

menerapkan perilaku yang mendukung dan dituntut 

perusahaan. 

5) Kesesuaian variasi pengetahuan yang dimilki , dengan 

pengetahuan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan 

Adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Kita 

dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang 

kita miliki, selain pengalaman kita juga menjadi tahu 

karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga 

didapatkan dari tradisi
55

 

 

d. Pengetahuan dalam Pandangan Islam 

Allah menciptakan alam semesta ini untuk kesejahteraan 

umat manusia. Manusia disuruh untuk mengelola alam ini 

agar dapat dimanfaatkan guna keperluan hidup mereka. Untuk 

mengelola alam ini tentu saja diperlukan akal. Allah 

menyuruh manusia menggunakan akalnya, islam juga 

menghendaki umatnya untuk memiliki ilmu pengetahuan, 

baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan 

umum.  

                                                         
55 Fahrul Nisak, Pengaruh Pengetahuan Keterampilan Konsep Diri dan 

Karakteristik Pribadi Terhadap Kinerja Staf Pada SMK N Se Kota Pekalongan,( 

Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015), h.37 
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Dalam pandangan Islam, ilmu itu tergolong suci ilmu 

merupakan barang yang sangat berharga bagi kehidupan 

seseorang. ilmu itu bagaikan lampu atau cahaya. Bahwa tidak 

dapat seseorang berjalan di malam yang gelap, kecuali dengan 

lampu. Demikian pula halnya, tidak dapat seseorang 

mebedakan yang baik dengan yang buruk, kecuali dengan 

ilmu.  

Ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan 

masalah-masalah keduniaan juga manfaatnya bagi masyarakat 

tidak berbeda dengan manfaat ilmu agama, asalkan digunakan 

sejalan dengan tuntunan agama. Manusia dengan akal yang 

diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyerap sejumlah 

ilmu pengetahuan, walaupun hanya sedikit saja dibandingkan 

dengan kesempurnaan ilmu Allah, akan tetapi harus 

berpegang kepada kebenaran untuk mencari ridho Allah SWT, 

Rasulullah bersabda yang artinya : 

 

“Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang 

berilmu, jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan 

jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat meberi manfaat pada 

dirinya sendiri”.( HR. Al-Baihaqi).
56

  

 

Hadist ini menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu bagi 

seseorang dimana ia akan memberikan manfaat dan 

dibutuhkan oleh orang-orang disekitarnya. Bahkan jika 

seseorang yang berilmu terasingkan dari kehidupan 

sekitarnya, ilmu yang ia miliki akan memberikan manfaat 

kepada dirinya sendiri dan menjadi penghibur dalam 

kesendiriannya. Pengetahuan merupakan salah satu yang 

menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai 

pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisien 

perusahaan. Karyawan yang professional dalam bekerja 

adalah karyawan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 

dalam menjalankan tugasnya.  

                                                         
56 Al-Ghozali, ihya‟ ulumuddin, Beirut : Darul Ma‟rifah, hal 6 
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4. Kemampuan Kerja (Ability) 

a. Pengertian ability 

kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau 

mental yang diperoleh sejak lahir, belajar, dan dari 

pengalaman.
57

 Kemampuan seorang individu pada hakekatnya 

tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. 1). Kemampuan intelektual adalah 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 

aktivitas mental misalnya berfikir, bernalar, menganalisis dan 

memecahkan masalah. 2) Kemampuan fisik adalah 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang menuntut stamina (daya tahan), ketangkasan fisik, dan 

kekuatan.
58

 Kemampuan merupakan kapasitas seorang 

individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam 

menjalankan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang dapat 

dilakukan seorang sekarang.  Kemampuan kerja seseorang 

terbentuk dari gabungan dari ilmu pengetahuan (knowledge) 

dan keterampilan (skill). 

Kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh 

seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasnya secara cepat 

dan tepat sesuai dengan metode atau standar kerja yang 

diwujudkan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan sangat 

mendukung dalam suatu kinerja perusahaan agar perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari 

perusahaan. Dari beberapa Pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa abiliy  adalah suatu kapasitas yang 

dimiliki seseorang untuk melaksanakan berbagai kegiatan 

dalam suatu pekerjaan.
59

  

 

 

 

                                                         
57 Soehardin, Perilaku Organisasi. 24 
58 Prayogo Kusumayoko, Manajemen Sumber Daya Mnausia Era Revolusi 

Industri 4.0 (Sleman: Deepublish Publisher, n.d.). 71 
59 Slamet Riyadi, Faktor Peningkatan Kinerja Melalui JOB Stress (Taman 

Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018). 100-101 



    

 

 

 

52 

b. Jenis-jenis Kemampuan 

1) Kemampuan Konseptual (conceptual Skill) 

Adalah kemampuan individu dalam organisasi 

menyangkut berbagai fungsi manajerial seperti 

pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan 

problem yang kompleks, penyusunan strategi dan 

kebijakan. Kemampuan ini memerlukan dukungan 

pengetahuan yang harus selalu diperbaharui. Dengan 

kemampuan ini maka pekerjaan dapat berjalan dengan 

baik karena  dapat memilih prioritas-prioritas pekerjaan 

mana yang harus didahulukan.  

2). Kemampuan bersifat manusia (Human Skill) 

Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok 

suasana dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk 

menyampaikan masalah. Kemampuan yang bersifat 

manusiawi yang dimaksud kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan dalam bekerja, bisa kelompok kerja atau tim 

kerja yakni bekerja sama dengan sesama anggota 

kerjanya. Hal ini penting sekali karena kemampuan dalam 

berkomunikasi dapat mengeluarkan ide yang bagus, 

pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun 

saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan 

melaksanakan tugas yang baik. 

3). Kemampuan Teknis (Technical Skill) 

Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang 

bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang 

menyangkut pekerjan dan alat-alat kerja. Kemampuan 

teknik yang dimaksud seoarang pegawai di dalam 

perusahannya harus mampu dalam penguasaan terhadap 

metode kerja yang ada atau yang telah ditugaskan. 

Artinya bahwa seorang karyawan yang mempunyai 

kemampuan teknik yang meliputi prosedur kerja, metode 

kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai 

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

sehingga lebih maksimal.
60

 

                                                         
60 Ibit.,219-220 
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c. Indikator Kemampuan Kerja : 

Menurut winardi dan Sugiharto, indikator Kemampuan 

yaitu : 

1) Pengetahuan (knowledge), Merupakan pengetahuan yang 

dimiliki sebagai hasil pendidikan, pengalaman dan 

pelatihan dibidang kerjanya.  

2) Pelatihan (training, adalah suatu proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik 

sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan 

3) Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk 

menggunakan akal, fikiran, ide dan kreativitas dalam 

mengerjakan, mengubah ataupun membuat suatu menjadi 

lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari 

hasil pekerjaan tersebut. 

4) Pengalaman (experience), adalah proses pembentukan 

pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan. Pengalaman berhubungan 

dengan kemampuan kerja.  

5) Kesanggupan kerja, adalah kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik, apakah itu pekerjaan yang mudah, 

sulit, ringan ataupun berat.
61 

 

d. Ability  dalam Pandangan Islam 

Untuk mewujudkan pekerja muslim yang profesional, 

Islam telah memberikan tuntunan yang sangat jelas. Kafa‟ah 

atau keahlian dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan, 

pelatihan dan pengalaman. Himmatul‟ Amal atau etos kerja 

yang tinggi diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah 

sebagai pendorong utama disamping motivasi penghargaan 

(reward) dan hukuman (punishment) serta perolehan material. 

Serta amanah atau sifat terpercaya dan bertanggung jawab 

                                                         
61 Winardi, Motivasi an Pemotivasian Dalam Manajemen (Jakarta: Raja 

Persada, 2002). 110 
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diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pendorong 

dan pengontrol utama tingkah laku. Al-Qur‘an memerintahkan 

orang-orang yang beriman yang mempunyai kemampuan fisik 

untuk bekerja keras. 

Dalam konsep administrasi modern penetapan orang yang 

tepat untuk posisi dan jabatan yang tepat biasanya didahului 

oleh proses deskripsi tentang tugas dan spesifikasi yang 

diperlukan guna mengisi jabatan itu, kemudian dilakukan 

proses seleksi terhadap para calon yang akan menempati pos 

tersebut. Dan biasanya yang tidak memenuhi kriteria 

‖mampu‖ akan tereliminasi.  

Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Islam adalah The 

Right Man In The Right Place/Job. Promosi seseorang untuk 

jabatan tertentu bukan oleh hubungan personal dan loyalitas, 

melainkan oleh prestasi kerja dan keahlian, amanah dan 

quwwah, hafidz dan „alim. Namun, manusia itu makhluk 

terbatas. Penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tidak ada 

manusia sempurna. Sangat jarang dijumpai orang yang 

memiliki sifat al qawiyy dan al amin (kuat dan amanah) 

sekaligus. Ada orang kuat tapi tidak amanah, dan ada pula 

yang amanah (moralis) tapi lemah.
62

 

Islam menetapkan bahwa seseorang yang akan diangkat 

untuk posisi, jabatan atau tugas tertentu, terlebih lagi bila itu 

berkaitan dengan kepentingan orang banyak, haruslah orang 

yang memiliki keahlian dan kecakapan dalam tugas atau 

jabatan itu. Atas dasar itulah seorang pejabat, pegawai apalagi 

pemimpin yang akan diangkat haruslah dipilih dari orang 

yang paling tepat. Islam mengingatkan tindakan mengangkat 

orang yang bukan ahlinya atau orang yang tidak tepat dapat 

dianggap telah melanggar amanat dan berkhianat terhadap 

Allah SWT, Rasul-Nya dan berkhianat terhadap kaum 

muslimin. 

 

                                                         
62 Djalaludin Ahmad, Manajemen Qur‟an (Menejemahkan Idarah Ilahiyah 

Dalam Kehidupan) (Malang: UIN Perss, 2007). 23-30 
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”Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah 

kehancuran. Sahabat bertanya: bagaimana menyia-

nyiakannysulullah menjawab: ”Apabila sesuatu urusan 

(pekerjaan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 

maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari : 57)63 

 

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa ketika suatu jabatan 

diduduki oleh seseorang yang bukan ahlinya maka buka 

kebaikan yang diperoleh. Akan tetapi, kemungkinan besar 

yang akan timbul adalah kerusakan karena orang tersebut 

tidak memiliki keahlian/ kemampuan dalam bidang tersebut. 

Dari hadis tersebut juga dapat diketahui bahwa islam 

mementingkan keahlian dan kecakapan seseorang dalam 

menjalankan setiap urusan, termasuk masalah pekerjaan. 

Menempatkan sesorang sesuai dengan kemampuannya 

merupakan salah satu krakteristik professional islam. 

Rasulullah dan para sahabat benar-benar 

mengimplementasikan nilai-nilai mulia ini dalam 

kepemimpinanya. Al-Quran memberikan penjelasan bahwa 

seseorang untuk dapat bekerja didasarkan kepada keahlian dan 

kemampuannya yang dimilikinya.
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
63 Prihasmoro, Ringkasan Kitab Shahih Bukhari, 2007. 57 
64 T Andiriani, Staffing Dalam Al-Qur‟an Dan Hadist Ditinjau Dari 

Manajemen Pendidikan Sosial Budaya, 2015. 
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5. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan 

penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai 

anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis.
65

 Kerangka 

berpikir berguna membangun suatu hipotesisi sehingga dapat 

disebut sebagai dasar penyusun hipotesis. Kerangka pemikiran 

dalam penelitiaan ini yaitu : 

 

                 H1 

        

 

 

 

 

     

 

  

                   H3 

 

 

 

 

   

     H2 

Sumber : diolah Penulis, 2022                                                       

Gambar  2. 1 : kerangka Pikir 

 

Keterangan : 

  : Pengaruh secara Parsial  

  : Pengaruh secara Simultan  

 X : Variabel bebas atau Independen 

 Y  : Variabel terikat atau Dependen 

 H : Hipotesis 

 

 

                                                         
65 Anak Agung, P dan Aniek Yuesti : metode penelitian bisnis Kuantitatif dan 

kualitatif (Bali : Noah Aletheia, 2019).hal.33 

Knowledge (X1) 

Kinerja karyawan (Y) 

Ability (X2) 
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B. Pengajuan Hipotesis 

Menurut Gay dan Diehl, Hipotesis merupakan dugaan 

sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena 

masih harus dibuktikan kebenarannya.
66

 Hipotesis tersebut tidak 

diterima jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta 

membenarkan. Oleh karena itu, pada penulisan laporan ini. 

Hipotesis diartikan kebenarannya. Berdasarkan hasil uji statistik, 

penulisan menggunakan hipotesis nol atau hipotesis nilai dan juga 

hipotesis alternative
67

.  

Secara statistik hipotesis dibedakan menjai Hipotesis nol (HO) 

dan hipotesis alternative Ha. hipotesis H0 adalah suatu pernyataan 

mengenai nilai parameter populasi yang merupakan kesimpulan 

sementara (anggapan) terhadap suatu kondisi atau teori asumsi 

bagi suatu parameter dari mana subjek akan dilakukan pengujian 

statistik. Hipotesis alternative adalah suatu pernyataan yang 

diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa 

hipotesis nol adalah salah.
68

 Adapun hipotesis penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh Knowledge (X1) terhadap Kinerja Karyawan 

Pengetahuan adalah penguasaan ilmu dan teknologi yang 

dimiliki seseorang, pengetahuan di peroleh melalui suatu 

proses pembelajaran dan pengalaman selama hidupnya. 

Pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

melakukan suatu pekerjaan, karena dengan luasnya wawasan 

pengetahuan yang kita miliki maka akan semakin maksimal 

pekerjaan yang kita lakukan dan ketika terjadi perubahan 

maka dapat disikapi dengan tepat. Pengetahuan karyawan 

turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas 

yang dibebankan kepadanya.   

                                                         
66 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, DASAR METODELOGI PENELITIAN, 

(Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015). h. 56 
67 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 33   
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2017). Hal. 63 
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Dari hasil penjabaran di atas hubungan variabel knowledge 

terhadap kinerja telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

oleh Yuliana BR Berutu (2019) menunjukan pengetahuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah:  

H0 : Knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten 

Pesisir Barat 

H1 : Knowledge berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten Pesisir 

Barat 

 

2. Pengaruh Ability terhadap Kinerja Karyawan  

Kemampuan kerja karyawan  merupakan suatu proses 

kerja yang memberikan pemahamaan dan kemampuan kepada 

karyawan dalam melakukan aktifitas, sehingga apa yang 

diharapkan perusahaan dapat tercapai dengan baik guna 

meningkatkan kinerja. Kemampuan kerja dari seorang 

karyawan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas suatu 

perusahaan. Jika karyawan memiliki kualitas kemampuan kerja 

yang tinggi maka sudah pasti kinerja dalam bekerja akan 

tercapai secara maksimal dan dapat mecapai target yang sudah 

di tentukan.  Kemampuan kerja setiap karyawan merupakan 

gambaran dari potensi karyawan dalam menyelesaikan tugas 

yang telah dibebankan padanya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Puspita 

menyatakan bahwa kemampuan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ganesha Chandra 

Gautama (2021) menyatakan bahwa kemampuan mempunyai 

pengaruh yang Signifikan terhadap kinerja. sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis ke-dua dalam penelitian ini adalah : 

H0 : Ability tidak berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten 

Pesisir Barat 
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H2 : Ability berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten Pesisir 

Barat 

 

3. Pengaruh  Knowledge  dan Ability terhadap Kinerja 

Karyawan. 

pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya 

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengetahuan 

merujuk pada informasi dari hasil pembelajaran. Pegawai yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan 

efisiensi perusahaan. Kemampuan merujuk pada potensi orang 

untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. Kemampuan pegawai 

dalam melaksanakan tugas merupakan perwujudan dari 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan 

kemampuan kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan tidak Mungkin mencapai hasil 

yang maksimal apabila tidak dibekali pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. 

Karena tanpa pengetahuan karyawan tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Begitu juga 

berbagai macam kemampuan karyawan akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 Penelitian yang dilakukan Yati Suhartini, Dona Amelia 

dan Nanda Hendra (2019) menghasilkan temuan bahwa 

variabel pengetahuan dan kemampuan berpengaruh positif dan 

Signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis ke-tiga dalam penelitian ini adalah : 

 

 

H0 : Knowledge dan ability secara simultan tidak 

berpengaruh  Signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

UMKM Kerudung Sakti di Kabupaten Pesisir Barat 

H3  : Knowledge dan ability secara simultan berpengaruh  

Signifikan terhadap Kinerja Karyawan UMKM Kerudung 

Sakti di Kabupaten Pesisir Barat 
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