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ABSTRAK
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG REWARD DAN PUNISMENT
KARYAWAN
(Studi pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung)
Oleh :
RANITA DEWI
PT Plato Isoiki Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang perencanaan teknik, pengawasan teknik, manajemen dan perencanaan
pembangunan yang secara umum bertujuan mendukung dan berpartisipasi dalam
gerak langkah pembangunan Indonesia. PT Plato Isoiki menyadari karyawan
menjadi bagian penting perusahaannya maka dari itu perusahaan harus
memberikan reward bagi karyawan yang sudah bekerja dengan baik, dan
sebaliknya PT Plato Isoiki juga akan memberikan Punishment kepada karyawan
yang tidak bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, pemberian reward dan
punishment harus diberikan dengan tepat, bijak dan adil agar karyawan
meningkatkan produktifitas kerja serta pencapaian target perusahaan.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :
pertama bagaimana sistem reward dan punishment yang diterapkanPT Plato Isoiki
Bandar Lampung ? kedua apakah bentuk dan sistem reward pada PT Plato Isoiki
Bandar Lampung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam ?. penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sistem reward dan punisment yang diterapkan karyawan pada
PT Plato Isoiki Bandar Lampung, untuk mengetahui apakah bentuk dan sistem
reward pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung sesuai dengan konsep Ekonomi
Islam.
Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), data primer
dikumpulkan melalui observasi, wawancara. Populasi adalah karyawan PT Plato
Isoiki Bandar Lampung sebanyak 45 orang, sedangkan yang dijadikan sampel
sebanyak 9 orang. pengolahan data dilakukan melalui editing, koding, dan
sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir
induktif, sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa reward yang ada di PT Plato Isoiki
berupa gaji, bonus, uang lembur dan tunjangan kesehatan. Punishment yang
diberikan adalah peringatan, teguran hingga pemecatan. Reward dan Punishment
yang ada di PT Plato Isoiki Bandar Lampung sangat berpengaruh besar kepada
loyalitas kerja karyawan. PT Plato Isoiki sudah menerapkan sesuai dengan
Syari’at Islam yaitu dalam contoh: Islam memandang seorang buruh sebagian
besar dari keluarga kita yang harus diperlakukan selayaknya dan perlu dihargai
keadaannya walaupun hanya karyawan biasa, pemberian Rewardyang layak bagi
karyawan merupakan komponen penting dalam keberlangsungan usaha sebuah
perusahaan.
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MOTTO

      
Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
Telah di usahakannya,(Q.S An Najm:39)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Juz 1–30, Mekar Surabaya, 2004,
Hlm. 766.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Dalam rangka memahami judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul
yang akan saya lakukan penelitiannya yaitu “TINJAUAN EKONOMI
ISLAM TENTANG REWARD DAN PUNISHMENT KARYAWAN (Studi
Pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung)”
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan judul di atas, maka di
bahas satu persatu tentang judul sebagai berikut :
1. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi
masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.1
2. Reward adalah ganjaran, hadiah, atau imbalan yang diberikan yang
bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk
memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Pemberian
reward dimaksudkan agar karyawan mau bekerja lebih baik lagi sehingga
dapat meningkatkan kinerja karyawan.2
3. Punishment adalah ancaman hukuman yang yang bertujuan untuk
memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang
berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.
4. Karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kelayakan utama bagi
setiap perusahaan.
1
Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, Bey
Safta Utama, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam ( Jakarta: Prenda Media Group, 2007), Hlm. 15.
2
Meiditadwicipta.blogspot.com/2004/11/penghargaan-dan-hukuman-dalam.html?m=1,
penghargaan dan hukuman dalam organisasi perusahaan, tanggal 28-07-2016.
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Dari beberapa penjelasan diatas maka yang dimaksud dalam judul ini
adalah ada tidaknya kesesuaian reward yang diberikan perusahaan kepada
karyawannya khususnya pada perusahaan PT Plato isoiki dengan konsep
Ekonomi Islam.
B. Alasan Memilih Judul
Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu memaparkan alasan memilih
judul, adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif
a. Semakin

banyaknya

perusahaan-perusahaan

yang

semakin

berkembang maka makin banyak pula tenaga yang manusia yang
dibutuhkan seperti karyawan. Dalam hal ini karyawan yang
berprestasilah yang akan mendapatkan imbalan sesuai pekerjaannya,
dan sebaliknya jika karyawan melanggar peraturan yang ada
diperusahaan maka medapat hukumanya pula, dalam hal ini peneliti
ingin melihat reward dan punishment yang diberikan PT Plato Isoiki
sesuai atau tidak dengan yang ada di buku profil perusahaan.
b. Penulis ingin lebih memahami tentang tujuan pemberian reward dan
punisment pada karyawan yang ada di PT Plato Isoiki Bandar
Lampung.
2. Alasan Subjektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan
skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana dibidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
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IAIN Raden Intan Lampung.
b. Untuk menambah wacana dan memberikan pengetahuan kepada
penulis tentang tinjauan Ekonomi Islam tentang reward dan punisment
yang diberikan PT Plato Isoiki Bandar Lampung kepada karyawannya.
C. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai sumber daya manusia keberadaannya sangat penting
dalam perusahaaan, karena sumber daya manusia menunjang perusahaan
melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata dapat
disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi.3Sumber daya
manusia adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberikan
sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi.4Oleh karena itu
kewajiban dari Manajemen Sumber Daya manusia untuk meningkatkan
kualitas sumber daya secara menyeluruh. Kualitas dari sumber daya manusia
itu sendiri meliputi: Kualitas moral/spiritual, kualitas intelektual, dan kualitas
fisik sehingga mampu mengahadapi masadepan.5
Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi
perusahaan, sekaligus merancang alur kegiatan perusahaan, mengawasi
kualitasnya dan mengalokasikan sumber daya yang adaserta membentuk tujuan
perusahaan.6 Sumber daya yang mampu melakukan itu adalah karyawan yang

3

Veithzal Rivai Zainal, Islamic Human Capital Management(Manajemen Sumber Daya
Insani), Jakarta: Ed.Revisi 2, Rajawali Pers, 2014, hlm.11.
4
Ibid., hlm. 12.
5
Ibid.
6
Andri Tanjung, Op.Cit., hlm.14.

4

berkualitas dan profesional yang mampu menjalankan aktivitas peusahaan.7
Untuk meningkatkan kinerja yang efektif, maka instansi pemerintah atau
organisasi dapat memperhatikan hal yang paling utama yakni pemenuhan
kebutuhan karyawannya. Manajemen kompensasi penting untuk meningkatkan
motivasi pegawai mencapai prestasi yang yang baik. Manajemen konpensasi
adalah prestasi yang tinggi harus diberi penghargaan (reward) yang layak dan
apabila melanggar aturan dalam organisasi harus diberikan sangsi yang
setimpal serta adil. Reward atau penghargaan adalah pengaruh atas orang lain
yang didasarkan pada harapan imbalan, lawan dari kekuatan memaksa.
Seorang bawahan merasakan bahwa jika memenuhi keinginan seseorang atasan
maka ia akan mendapat imbalan positif, baik imbalan keuangan ataupun
imbalan psikologi. Reward atau penghargaan pada dasarnya dapat saling
menggantikan dengan istilah kompensasi, yang artinya segala bentuk
pembayaran atas balas jasa yang diberikan bagi seseorang atas hasil pekerjaan
yang dilakukannya.8
Tujuan utama program penghargaan (reward)adalah untuk menarik orang
yang cakap untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pegawai agar datang
untuk bekerja, dan memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.
Kekeliruan

dalam

menerapkansistem

konpensasi

,

khususnya

sistem

penghargaan akan berakibat timbulnya demotivasi dan tidak adanya kepuasan
kerja dikalangan pegawai dan apabila hal tersebut terjadi dapat menyebabkan
rendahnya kinerja baik pegawai maupun organisasi.
7

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan,Bogor: Edisi Kedua,Ghalia Indonesia,
2015, hlm.125.
8
Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Erlangga, 2015,hlm. 255.
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Sedangkan Punishment merupakan sesuatu yang tidak disuka/ disenangi
oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan
perbuatan yang sama. Bentuk-bentuk punishment antara lain kehilangan
pekerjaan, tidak menerimanya kenaikan gaji, dihapus dari daftar keryawan
yang akan dipromoosikan, penghinaan, publik, kegagalan mendapatkan
reward, ancaman pemecatan, dan sebagainya.
Masalah reward dan punishment merupakan bagian fungsi dari
manajemen personalia yang paling rumit dan rentan, karena penghargaan
secara langsung melibatkan pihak yang berbeda – beda kepentingannya. Pihak
penerima yaitu karyawan menginginkan peningkatan pemberian penghargaan
baik berupa materi ataupun non-materi, sedangkan dari pihak pemberi yaitu
perusahaan menginginkan penghargaan yang diberikan cukup mampu
mendorong karyawan untuk meningkatka nproduktifitas kerja.
Islam telah menetapkan kerja bagi seorang muslim sebagai hak sekaligus
kewajiban. Ia memerintahkana bekerja dan menganjurkan agar pekerjaan yang
dilakukan sebaik-baiknya. Rasullallah berpesan agar seorang muslim berlaku
adil dalam menetapkan gaji dan menetapi pembayarannya.

Pekerja yang

menjalankan tugas dengan baik dihargai dengan gaji yang seimbang. Demikian
pula, ia berpesan agar para pemimpin itu tidak merugikan para pekerja dalam
bentuk apapun, termasuk tidak membebani pekerjaan yang diluar kemampuan.
Prinsip pertama yang ditegakkan islam dalam mengatur masyarakat ialah agar

6

setiap orang yang bekerja mampu memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang
yang menjadi tanggungannya.9 Sesuai dengan QS Al Ahqaf (46): 19

          
Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.10
Sebagai penjelasan ayat diatas bahwa setiap pekerjaan diberikan imbalan
sesuai dengan takarannya, jika pekerjaannya tersebut dikatagorikan berat maka
imbalan yang diberikan pun harus sesuia dengan apa yang telah dikerjakan.
Islam menganjurkan bahwa setiap perusahaan memuliakan karyawannya,
karena memuliakan karyawan akan memberikan interaksi positif dan
memberikan dorongan atau penyemangat bagi karyawan sehingga akan terjalin
kerjasama yang saling menguntungkan.11
Karyawan yang diberikan kemuliaan oleh perusahaan akan berusaha
dengan sebaik-baiknya, pekerjaan yang baik telah diatur dalam firman Allah
QS. At-taubah (9) : 105

          

      

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

9

Veithzal Rivai Zainal,Op.Cit.,hlm.579.
Departemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya jus 1-30, Mekar Surabaya,
Surabaya 2004, Hlm, 727.
11
Hasan Aedy, Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi ), Bandung:Alfabeta, 2011,hlm.50.
10
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dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.12
Maksud ayat diatas adalah supaya manusia bekerja namun tidak boleh
lupa bahwa setiap pekerjaan akan dilihat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Serta
orang-orang mukmin yang bermakna penyaksian, dan kelak akan dihadapkan
kembali kepada Allah SWT. Dan bekerjalah dengan baik demi dan karena
Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk
dirimu maupun masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan
memberi ganjaran amal kamu itu. Sebutan daripada ganjaran adalah imbalan
atau upah atau konpensasi. Dalam ayat diatas penegasan allah bahwa bekerja
itu mestilah benar, sebab kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas
pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.
PT Plato isoiki merupakan usaha professional yang bergerak dalam
bidang Perencanaan Teknik, Pengawasan Teknik, Manajemen dan Perencanaan
pembangunan yang secara umum bertujuan mendukung dan berpatisipasi
dalam gerak langkah pembangunan Indionesia.
PT Plato Isoiki yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2010 melalui Notaris
Rahma Diyanti,SH,M.Kn.,di Bandar Lampung merupakan Perubahan dari
Badan Usaha CV PLATO yang berusaha dibidang konsultan yang didirikan
pada tahun 1990 melalui Akte Pendirian Nomor 192 yang dikeluarkan pada
tanggal 07 Agustus 1990 dengan Notaris Jimmy Simanungkalit, SH, beserta
perubahannya No. 08 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2004 dengan

12

Departemen Agama RI, Op,cit, hlm, 273.
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Notaris Erdy Muluk, SH dengan tujuan mengemban program pembangunan
nasional di bidang layanan jasa konsultansi.13
Perusahaan ini telah mengkaryakan sejumlah tenaga ahli teknik yang
berkemampuan

tinggi

dari

berbagai

disiplin

ilmu

dan

telah

mengembangkan kegiatannya melalui penerapan teknologi baru.

pula

Sejalan

dengan makin banyaknya pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi
Lampung, makin menambah pengalaman PT Plato Isoiki dalam turut serta
ambil bagian untuk menangani pekerjaan jalan sejak dari studi kelayakan,
perencanaan sampai supervisi.
PT PLATO ISOIKI menyadari bahwa karyawan lah yang menjadi bagian
penting dalam kemajuan perusahaannya, maka dari itu perusahaan harus
memberikan reward bagi karyawan yang mampu bekerja dengan baik. PT Plato
Isoiki juga menyadari bahwa pemberian reward yang kurang baik akan
mendorong seseorang untuk berusaha mencari sumber pendapatan dari sumber
lain, hal ini akan sangat merugikan perusahaan karena karyawan membagi
konsentrasi kerjanya pada dua hal, yang berakibat menurunnya tingkat
produktifitas kerja karyawan dan tidak tercapainnya target perusahaan.
Masalah penghargaan sangat berkaitan erat, antara keinginan karyawan dan
keinginan perusahaan yang sama – sama ingin dipenuhi, maka perhatian
perusahaan kepada karyawan melalui pemberian penghargaan berupa materi
maupun non-materi harus dilakukan dengan sebenarnya dan sewajarnya
berprestasi untuk keluar dari perusahaan dan mencari kegiatan lain. Hal
13

Profil PT Plato Isoiki, Bandar Lampung : 27/7/2016.

9

inidapat meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan dan pada akhirnya akan
meningkatkan produktifitas kerja serta pencapaian target perusahaan PT Plato
Isoiki.seseorang karyawan akan berprestasi ketika kinerjanya dihargai,
sebaliknya jika usahanya tidak dihargai maka ia tidak akan berupaya untuk
berprestasi.14
Apabila kebijakan reward dan punisment dijalankan dengan tepat dan
bijak, maka perusahaan akan memiliki karyawan yang berkualitas baik dan
bekerja giat,sehingga dapat meningkatkat kinerja karyawan. Pemberian reward
dan punishment sistem didasarkan pada penilaian kinerja karyawan (meritbased system). Setiap perusahaan telah menetapkan cara yang digunakanuntuk
menilai kinerja karyawan-karyawannya, salah satu contoh

penggunaan

balanced scorecard. Hasil penilaian kerja berupa angka lebih memudahkan
perusahaan untuk memberikan reward dan punishment system kepada
karyawannya. Sebagai contoh, perusahaan mempunyai kebijakan untuk hasil
(skor) penilaian kinnerja antara 65 sampai dengan 73 akan mendapat reward
berupa kenaikan gaji sebesar 70%.
Kriteria kebijakan reward berdasarkan kinerja dapat menghasilkan
motivasi yang ideal apabila, pertama, reward yang diberikan mempunyai nilai
(finansial and non financial reward). Kedua, reward mempunyai dampak yang
cukup besar kepada karyawan, sehingga karyawan dapat termotivasi dengan
reward tersebut. Ketiga, reward harus dapat dimengerti oleh karyawan. Setiap

14

Sopyan, Syafri Harahap, Manajemen Kontemporer, Jakarta: Cet. Kesatu, Raja Grafindo
Persada, 2005, hlm.200.
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karyawan harus memahami alasan dan tujuan pemberian reward dengan
harapan mampu memotivasi karyawan. Keempat,pemberian reward harus tepat
dan waktu dan diberikan sesegera mungkin setelah penilaian kinerja karyawan.
Kelima, efek dari pemberian reward dapat bertahan lama, jika karyawan dapat
merasakan efek

yang timbul

dari

reward. Keenam, reward

harus

mempertimbangkan efisiensi biaya.
Maka berdasarkanpermasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul :
“Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Reward Dan Punishment Karyawan (Study
Pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung)
D. Rumusan masalah
Rumusan masalah yang diangkat, yaitu :
a. Bagaimana sistem reward dan punishment yang diterapkan PT Plato Isoiki
Bandar Lampung kepada karyawannya?
b. Apakah bentuk dan sistem reward yang diterapkan oleh PT Plato Isoiki
Bandar Lampung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam ?
E. Tujuanpenelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui sistem reward dan punishment yang diterapkan
karyawan pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung kepada karyawannya.
b. Untuk mengetahui apakah bentuk dan sistem reward pada PT Plato Isoiki
Bandar Lampung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam.
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F. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
ekonomi Islam mengenai kebijakan reward dan punishment karyawan
ditinjau dari ekonomi Islam pada PT Plato Isoiki Bandar Lampung.
b. Manfaat Praktis
Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam
penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis berdasarkan
tinjauan Ekonomi Islam tentang reward dan punisment karyawan yang ada
di PT Plato Isoiki Bandar Lampung.
G. Metode Penelitian
Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terlaksana dengan
objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukana dan rumusanrumusan untuk bertindak serta berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah
disebut metode.
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan
sesuatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,
tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia,
maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata
cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.15

15

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta: 1998, hlm. 6.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian
lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
menurut tinjauan bidang nya.16 Dimana penelitian ini dilakukan dalam
lokasi PT Plato isoiki bandar lampung.
Penelitian ini dilaakukan dengan menangkt data-data yang ada
dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan tinjauan
ekonomi Islam tentang reward dan punishment karyawan PT. Plato
Bandar Lampung.
b. Sifat penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitin ini termasuk penelitian deskriftif
analisis dengan pendekatan kulitatif artinya data yang dikumpulkan
bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari
lapangan, sehinga tuuan dari penelitian kulitatif ini adalah ingin
menggambakn realita empirik dibalik fenomena secar mendalam, rinci
dan tuntas, penelitian deskriftif ini adalah untuk membuat gambaran
sistemaik, akual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta antar
fenomena yang diselidiki.17
Penelitian

ini

dimaksud

untuk

mengkarifikasi

dan

mengexplorasi mengenai suatu fenomena yang terjadi atau kenyataan

16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ALFABETA, Bandung:
2012, hlm. 205.
17
MohNazir, MetodePenelitian,Ghalia Indonesia, Bogor:1983, hlm. 54.
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dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan
dengan masaah yng diteliti. Dimana yang dimaksud dalah menjelaskan
tinjauan ekonomi Islam tentang reward dan punisment karyawan pada
PT Plato Isoiki Bandar Lampung.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu dicari
yaitu data primer dan data skunder.18
a. Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden
atau objek yang diteliti atau ada hubungnnya dngan obyek yang
diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang
diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan .19data primer dalam
penelitian ini diperoleh dri lapangan atau lokasi penelitian yaitu
karyawan PT Plato isoiki bandar lampung melalui kuisioner dan
interview yang diberian secara langsung kepada responden. Dalam
penelitian ini kuesioner dan interview dilakukan untuk memudahkan
dalam mendefinsikan suatu data yang kemudian diolah dalam
melakukan analisis data. Data primer dalam penelitian ini adalah data
tentang tinjauan Ekonomi Islam tentang reward dan punishment
karyawan.
b. Sumber dataSekunder merupakan data yang telah lebih dahulu
dikumpulkn dan dilaporkan oleh orang tau instansi luar dari penelitian

18

Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2000, hlm. 130.
19
Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 57.
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sendiri.20 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
melalui berbagai data dari catatan-catatan, laporan, artikel-artikel dari
internet serta berbagai referensi mengenai tinjauan Ekonomi Islam
tenang reward dan punishment karyawan PT Plato Isoiki Bandar
Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Observasiataupengamatanadalah alat pengumpulan data yang
digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis
gejala-gejala yang diselidiki.21
Dalam penelitian ini penulis melakukan obervasi secara
langsung tentang tinjauan ekonomi Islam tentang reward dan
punishment karyawan pada PT Plato Isoiki.
b. Wawancara
Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriftif
kualitatif dan deskriftif kuantitatif.

22

wawancara dapat dilakukan

dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas.

20

Ibid.
Cholid Narbuto, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 70.
22
Nana Syaodih Sukma dinata, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rodakarya, 2007,
hlm.216.
21
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Dalam

penelitian

ini,wawancara

wawancaralangsungsecarastruktur

dengan

dilakukan

dengan

cara

direktur

utama

dan

karyawan PT Plato Isoiki Bandar Lampung mengenai tinjuan Ekonomi
Islam tentang reward dan punishment karyawan PT Plato Isoiki.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yng tidak langsung
ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi.23
Study dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode
obervasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.24 Pengumpulan
data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik
pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan
dengan tinjuan Ekonomi Islam tentang reward dan punisment
karyawan.
4. Populasi dan sample
Secara khusus dalam penelitin kualitatif tidak digunakan istilah
populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari suatu kasus tertentu
atau fenomena tertentu yang hasilnya tidak akan mewakili kebenaran
populasi, akan tetapi ditransferkan pada situasi sosial yang lain memiliki
kemiripan dengan situasi sosial yang sedang diteliti. Populasi maupun
sample dalam penelitian kualitatif lebih tepat dikatakan sebagai sumber

23

M. Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia indonesi, 2002,

hlm. 87.
24

Sugino, Op.Cit., hlm. 240.
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data pada situasi sosial tertentu, sehinga didalamnya terkandung objek
material, baik benda, baik orang, maupun nilai.25
a. Populasi penelitian
Populasi adalah suatu kesatua individu atau subyek pada
wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan
diamati/diteliti.26 Berdasarkan pengamata tersebut, maka populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT Plato
Isoiki Bandar Lampung yang berjumlah 45 oraang yag terdiri dari 40
orang laki-laki dan 5 orang wanita.
b. Sampel Penelitian
Sampel adalah bagia dari populasi yang dijadikan subyek
peelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.27 Sample alam
penelitian ini sebanyak 20% dari jumlah populasi, yaitu 9 narasumber,
terdiri dari karyawan PT Plato Isoiki Bandar Lampung . penarikan
sample ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan
dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi,
sesuai dengan tujuan atau masalah yang diteliti.28 Pertimbangan
arasumber dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria
tertentu, kretria tersebut adalah: (1) responden sudah cukup lama da
intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran
penelitian selama kurang lebih 1 tahun; (2) responden masih aktif
25

H. Kaelani, Metode Penelitia Kualitatif Interdisipliner, Yogyakarta: Paradigma, 2012,

hlm. 74.
26

Superdi, Metodelogi Penelitian Ekonomia Bsnsis, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 101.
Ibid., hlm. 101-103.
28
H. Kaelani, Op.Cit., hlm. 76.
27
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terlibat dalam lingkungan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian; (3)
Responden mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti;
(4) Responden tidak mengemas informasi tetapi relativ memberikan
informasi yang sebenarnya.29
Dengan demikian logika ukuran sampel yaitu banyak setidaknya
sampel dibatasi atau dihubungkan dengan tujuan penelitian, masalah
penelitian, teknik pengumpulan data dan keberadaan kasus yang kaya
akan informasi, atau kecukupan informasi yang diperoleh.
5. Analisa Data
Analisis data pada prinsipnya adalah untuk menyederhanakan data
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dinterpretasikan.30Analisis
data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu
menganalisis dan mendeskripsikan profil, karakteristik, dan hubungan
secara detail.31
Selain

itu

penelitian

ini

menggunakan

deskriptif

analisis,

dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi
tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.32
Deskriptif

analisis

kualitatif

ini

dipergunakan

dengan

cara

menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan
menggunakan pendekatan berfikir induktif. Pendekatan berfikir induktif

29

Sugiono, Op.Cit., hlm. 308.
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Op. Cit., hlm. 93.
31
Ibid.,hlm. 93-94.
32
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pusataka Setia, 2002, hlm. 41.
30
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yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan
konkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu
kesimpulan yang besifat umum.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kompensasi
Kompensasi berhubungan dengan imbalan yang diterima seseorang
melalui

hubungan

Kompensasi

kepegawaian

mereka

dengan

sebuah

organisasi.

merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan

perusahaan kepada karyawan. Kompensasi merupakan pembayaran imbalan
(reward) yang dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja seseorang maupun
manfaat yang telah diberikan oleh karyawan kepada organisasi. 1Secara
sederhana, konsep kompensasi sistem pembayaran yang berkaitan dengan
prestasi kerja seseorang karyawan atau perfomance.
Reward dan punishment adalah bagian dari manajemen kompensasi.
Yang bertujuan, sebagai berikut:2
1. Sebagai daya darik bagi karyawan guna memperoleh karyawan yang
berkualitas.
2. Pemerhatian terhadap karyawan agar tetap setia pada perusahaan guna
mempertahankan karyawan. Perputaran tenaga kerja yang sangat tinggi
maka diperlukan pertimbangan terhadap pemberian insentif karenanya
dibutuhkan pertimbangan yang lebih baik dan menguntungkan antara
meningkatkan kompensasi.

1
2

Torang Syamsir, Organisaidan Menejemen, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 193-195
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 136
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3. Imbalan atas prestasi yang setimpal yang diberikan atas kerja keras dan
juga prestasi yang telah diberikan karyawan.
4. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pembayaran
imbalan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.
5. Tidak melebihi dari kemampuan perusahaan kompensasi yang rasional
membantu perusahaan memelihara dan mempertahankan pekerja, tanpa
menajemen kompensasi yang efektif pekerja dapat dibayar terlalu tinggi
atau terlalu rendah.
6. Tidak bertentang dengan peraturan pemerintah. Sistem upah yang wajar
mempertimbangka peraturan pemerintah dan memastikan pemenuhan
kebutuhan pekerja
Tujuan utama setiap organisasi merancang sistem imbalan (reward)
adalah untuk memotivasi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di
dan mempertahankan karyawan yang kompeten bertahan di perusahaan.3
B. Jenis kompensasi
Adapun jenis-jenis kompensasi adalah sebagai berikut:
1. Kompensasi langsung (direct compensation)
Kompensasi langsung merupakan bentuk kembalian-kembalian
yang diterima langsung oleh karyawan. Kompensasi langsung terdiri dari:

3

Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi, Rajawali Pers,
Jakarta: hlm. 205.
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a. Bayaran pokok (base pay)
Bayaran pokok merupakan bayaran atau kompensasi langsung
yang diterima diluar bonus, insentif, komisi, dan tunjangan. Bayaran
pokok biasanya sudah di tetapkan jumlahnya untuk tiap-tiap karyawan.
b. Gaji (salary)
Gaji merupakan bayaran pokok yang diterima karyawan tiap
hari, minggu atau bulan terlepas dari lamanya jam kerja. Karyawan
manajemen, setiap perusahaan biasanya menerima bayaran pokok
berupa gaji. Gaji juga merupakan bayaran yang konsisten dari satu
periode lain dengan tidak memandang jumlah jam kerja.4
c. Upah( wage)
Upah merupakan bayaran pokok yang diterima karyawan
berdasarkan gaji per jam atau banyaknya produksi yang dihasilkan.
Semakin lama bekerja atau semakin banyak produksi yang dihasilkan,
semakin besar yang diterima. Upah merupakan basis bayaran yang
sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan.
d. Bayaran prestasi (merit pay)
Bayaran prestasi adalah kompensasi yang diterima karyawan
berdasarkan kinerjanya. Bayaran prestasi merupakan kenaikan tahunan
yang berkaitan dengan kinerja karyawan selama sebelumnya.

e. Bayaran insentif (insentive pay)
4

Robert L.Malthis John II. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia Buku 2, Selemba
Empat, Jakarta: hlm. 119.
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Insentif merupakan tambahan-tambahan kompensasi diatas atau
diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif
disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan
produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan-, atau upaya-upaya
pemangkasan biaya.
2. Kompensasi tidak langsung (inderect pay)
Kompensasi tidak langsung merupakan bentuk kembaliankembalian yang diterima secara tidak langsung oleh karyawan.
Kompensasi tidak langsung terdiridari:
a. Program perlindungan
Program perlindungan merupakan bentuk kompensasi tidak
langsung yang diberikan perusahaan. Program perlindungan terdiri
dari asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi jiwa.
b. Bayaran yang diluar jam kerja
Bayaran diluar jam kerja merupakan bentuk kompensasi tidak
langsung yang diberikan oleh perusahaan yang terdiri dari: tunjangan
liburan, tunjangan hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil.
c. Fasilitas
Fasilitas

merupakan layanan atau fasilitas yang disediakan

perusahaan kepada karyawan sebagai perlengkapan atau dari
tambahan kompensasi. Contoh fasilitas: mobil dinas atau kendaraan
dinas, ruang khusus, ruang kantor.
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Terkait dengan sistem kompensasi adalah untuk meningkatkan dan
mempertahankan kinerja, berikut dikemukakan bahwa para karyawan
mendambakan kinerja mereka akan berkolerasi, dengan imbalan-imbalan
yang diperoleh dari organisasi.
C. Tujuan Pemberian Kompensasi
Banyaknya perusahaan bersaing untuk memperoleh sumber daya
manusia yang berkualitas. Tindakan ini dilakukan oleh banyak perusahaan
karena semakin besarnya industri tetapi sumber daya manusia memiliki
keahlian dan pengtahuan yang berkualitas sangat sedikit dan terbatas.
Berikut tujuan pemberian kompensasi:5
1. Mendapatkan karyawan yang cakap
Kebanyakan organisasi mengalami kesulitan untuk mempeoleh
sumber daya manusi sesuai dengan kebutuhan karena jumlah
penawaran yang semakin kecil. Organisasi akan bersaing untuk
mendapatkan sumber daya manausia yang berkualitas. Suatu pilihan
bagi kebanyakan organisasi adalah menawarkan fasilitas kompensasi
yang menarik.
2. Mempertahankan karyawan yang ada
Pada

umumnya,

setiap

keinginan

orang

bekerja

untuk

memperoleh kesejahteraan dari perusahaan tempatnya bekerja. Tidak
sedikit perusaan merekrut karyawan tetap dengan kualitas kerja yang

5

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Erlangga, hlm. 258-260
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baik. Perusahaan tentu mempertahankan atau memperbaiki sistem
kompensasi yang menarik agar dapat mempertahan sumberdaya
manusia yang sudah dimiliki.
3. Aturan hukum
Berkaitan dengan aturan hukum, organisasi harus menyesuaikan
kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional dan
daerah. Organisasi dituntut agar taat atas peraturan yang berkaitan
dengan kompensasi atau reward karena menyangkut kebutuhan hidup
orang-orang dalam suaatu negara atau daerah tertentu.setiap organisasi
atau perusahaan harus membayar upah sesuai tenaga kerjanya sesuai
upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerahnya (tertuang dalam
undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003).
4. Sasaran strategi
Banyak perusahaan dalam menjalankan usahanya menginginkan
yang terbaik dalam usahanya. Untuk itu organisasi membutuhkan
tenaga yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk memperoleh tenagatenaga yang berkualitas baik harus mengeluarkan biaya yang besar pula
seperti memperbaiki sistem administrasi kompensasinya.
D. Dasar hukum kompensasi
Tuntunan kompensasi dalam islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.
Undang-undang yang diberiakan oleh islam telah memberikan jaminan para
pekerja itu dengan kehidupan yang mulia kukuh dan tetap, sehingga dapat
menciptakan peraturan-peraturan terperinci dengan pedoman undang-undang
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pokok, sesuai dengan berpedoman undang-undang pokok, sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan teknik dan peradaban seperti pada zaman
sekarang ini.
Al-Quran itu memuat sebanyak 360 ayat mengenai arti pekerja, 109
ayat mengenai perbuatan dan semuanya itu telah diliputi hukum-hukum yang
pokok untuk menilai pekerjaan, persoalan pekerja, hukum atau penghargaan
padanya dan lain-lain. Dalam surat (Al-Khafi:30)

          
 
Artinya : ‘Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan
amalan(nya) dengan yang baik”.6
Ayat diatas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerja yang telah
dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku
zhalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan
dalam kompensasi atau imbalan inilah yang sangat mendomisasi dalam setiap
praktek yang pernah terjadi di negeri Islam. Sabda Rasullulah SAW dalam
HR. Ibnu Majjah
Artinya “berikan upah seseorang buruh itu sebelum kering keringatnya”.7
Hadis riwayat Ibnu Majah diatas, dapat diketahui bahwa pekerja yang
baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya,
demikian juga, merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang
6
7

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 406.
Ibnu Majah, Sunah Ibnu Majah Hadis Ke 2434, Kitab Al-Ahkam, CD Al-Bayan.
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diperolehnya. Setelah menggambarkan tentang pentingnya hak dari seorang
pekerja, beriut ini Al-Quran menyebutkan tentang imbalan yang merupakan
hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Qs. Al-Fushillat : 8)

         

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".8

E. Kompensasi dalam perspektif Islam
Kompenssi ini dimaksud sebagai balasan jasa perusahan terhadap
pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, yang telah diberikan mereka pada
perusahaan.

Kompensasi

dapat

didefinisikan

sebagai

seiap

benuk

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas
kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.9
Kompensasi terkait dengan jumlah paket yang ditawarkan organisasi
kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Werther
dan davis mendevinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja
sebagai tukaran atas kontribusi kepada organisasi.10Kompensasi adalah
sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka
pada perusahaan. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas
masalah kompensasi atau reward. Kompensasi di tetapkan dengan cara yang
paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Sistm yang dipergunakan
organisasi dalam memberikan kompensasi atau reward tersebut dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. setiap pihak memperoleh bagian
yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan tehadap
pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk tercantum dalam surat
Al Baqarah ayat 279:

8

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 685.
Sutrisno Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Pranaa Media Group: Jakarta:
2010, hlm. 181.
10
Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi Tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm,
348.
9
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Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
makaketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.11
Islam melihat kompensasi atau reward sangat besar kaitannya dengan
konsep moral. Kedua, kompensasi dalam islam tidak hanya sebatas materi
(kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni,
berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Jika moral diabaikan
diletakkan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep
moral diletakkan diluar yang artinya, konsep moral diperlukan untuk
menerapkan kompensasi dimensi dunia agar kompensasi dimensi akherat
dapat tercapai.
Dimensi komensasi di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak.
Adil berakna bahwa kompensasi yang diberikan harus jelas, transparan dan
profesional. Layak bermakna bahwa kompensasi (reward) yang diberikan
harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh
berbeda dibawah pasaran. Dalam organisasi islam, reward yang merupakan
kompensasi harus direncanakan dengan cara adil dan baik bagi pekerja
maupun majikan. Pada hari pembalasan Rasullulah SAW akan menjadi saksi

11

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 59.
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terhadap “orang yang mempekerjakan buruh dan mendapat pekerjaannya di
selesaikan olehnya namun tidak memberi upah kepadanya.”.12
Kompensasi yang dirasakan tidak layak dan tidak adil, oleh para
karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan
sosial. Untuk mencapaikedilaan dan kelayakan yang lebih baik, maka maka
perbedaan kompensasi hanya berdasarkan kepada perbedaan-perbedaan
kegiatan manaterial, tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan dan
produktivitas.
Menurut definisi diatas dapat dimbil kesimpulan bahwa kompensasi
dalam islam merupakan perbandingan yang adil antara segala bentuk imbalan
yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian dengan
usaha yang telah disumbangkan kepada perusahan atau dengan karyawan lain
yang memiliki kualifikasi pekerjaan dan jabatan yang sama.
F. Insentif
1.

Pengertian Insentif
Insentif adalah sarana untuk memotivas karyawan dalam mencapai
suatu target terentu. Insentif dalam perkembagannya bisa berbagai
bentuk: bonus, komisi secara finansial(uang,saham) ataupun dalam
bentuk benefit lain (jalan-jalan, rumah, mobil, dll).13

12

Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.65.
Asri Laksmi Riani, Manajemen Sumber Daya Manusia Kini, Graha Ilmu, Yogyakarta:
2013, hlm. 132
13
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Kompensasi insentif (insentif compensation) adalah programprogram reward yang mengaitkan bayaran (pay) dengan produktifitas.
Kompensasi dalam bentuk insentif tersebut dimaksudkan untuk
memberikan upah yang berbeda bukan didasarkan pada evaluasi, jabatan,
namun karena adanya perbedaan prestasi.14 Dengan demikian, insentif
disini merupakan bentuk pembayaran secara langsung yanng didasarkan
atau dikaitkan dengan kinerja. Yang dimaksudkan sebagai pembagian
keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktifitas atau
penghemat biaya. Dalam hal ini produktifitas menjadi satu hal yang
sangat penting dengan memanfaatkan prilaku pegawai yang mempunyai
kecendrungan kemungkinan bekerja seadanya atau tidak optimal
dalamsistem kompensasi yang menerima jumlah tetap, dan akan bekerja
secara maksimal bilamana untuk pekerjaannya berkaitan dengan reward
yang dinamakan instrumentality.
Dengan demikian insentif disini adalah sebagai strategi untuk
meningkatkan produktifitas dan efisiensi oleh perusahaan dalam
menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis.
Produktifitas menjadi satu hal yang sangat penting dengan memanfaatkan
perilaku pegawai yang mempunyai kecendrungan kemungkinan bekerja
seadanya atau tiddak optimal dalam sistem kompensasi yang menerima
jumlah tetap.dan akan bekerja secara maksimal bilamana untuk kerjannya
berkaitan langsung dengan reward yang akan diterima.

14

Ibid.,M Kadarisman, hlm.182.
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2.

Insentif dalam konsep Ekonomi Islam
Insentif dalam pandangan islam adalah imbalan materi yang tepat
bagi nilai kerja dan keusahaan seseorang dalam bentuk upah dan laba
merupakan suatu hal penting, tidak hanya memenuhi kepentingan
keadilan, melainkan juga merealisasikan efisiensi. Menahan imbalan
materi

seseorang

akan

mengurangi

insentif

untuk

mendapatkan

pendapatan dan penghasilandan kurangnya insentif akan menyebabkan
berhentinya usaha dan bekarya.15 Insentif juga dapat diartikan suatu saran
motifasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun
pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar pada diri mereka
timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktitasnya dalam
bekerja.
Pemberian insentif dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan
kerja yang baik sehingga dapat pila diberikan penghargaan kepada
pegawai yang menghasilkan prestasi yang tinggi. Dalam menciptakan
lingkungan kerja yang baik diperlukan manajer yang baik pula dalam
mendorong bawahannya agar giat bekerja. Menurut para ahli situasi kerja
yang baik dapat meningkatkan keinginan untuk melaksanakan tugas
dengan baik.16 Beberapa tata cara islam memberikan insentif dengan baik
kepada para pegawainya yang berprestasi yaitu:
1. Struktur organisasinya memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang
terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.
15

Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hlm. 58.
Home Manajemen, Pengertian,Tujuan Dan Bentuk Insentif, Diaksesa Pada Tanggal 17
Maret 2013.
16
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2. Formula insentif harus adil, tidak menzhalimi pihak lain.
3. Pemberian insentif harus mencerminkan usaha masing-masing anggota.
4. Bonus yang diberikan harus jelas.
5. Cara pembagian insentif pada pegawai tidak boleh mencerminkan sikap
hura-hura.17

3. Keterkaitan Insentif dan Reward Terhadap Prestasi Kerja
Insentif dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung dan
didasarkan atau dikaitkkan langsung dengan kinerja dan diartikan sebagai
pembagian keuangan bagi pegawai atas meningkatkan produktifitas atau
penghematan biaya. kedua bentuk ini umumnya dilakukan sebagai strategi
untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan dalam
menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam dunia bisnis, dimana
prokduktifitas menjadi suatu yang sangat penting dengan menmanfaatkan
prilaku pegawai yang memp[unyai kecendrungan bekerja secara optimal.
Dan karyawan akan bekerja secara maksimal bilamana kinerjanya secara
langsung berkaitann dengan reward yang akan diterimanya.18 Pegawai atau
karyawan menginginkan adanya fasilitas yang memadai agar mereka
mampu mencapai barang atau jasa dapat terjamin, dan pada akhirnya
perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang optimal
merekapun ingin hasil kerjanya diakui. Pegawai atau karyawan
menginginkan keharmonisan dalam hubungan bekerja karena ini bisa

17
18

MLM Menurut Syariah Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2011.
Ibid., Marihot Tua Efendi Hariadja, hlm, 265.
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menjadi motifasi untk meningkatkan prestasi kerja. Imbalan prestasi baik
yang berbentuk gaji atau upah, dan insentif tambahan lainnya seperti :
bonus merupakan imbalan bagi orang-orang yang bekerja dalam
perusahaan organisasi. Penghargaan dalam bentuk imbalan prestasi
merupakan layanan material dari pemilik perusahaan kepada pegawai atau
karyawan, yang pelaksananya harus diatur sedemikian rupa dengan
memperhatikan berbagai unsur yang berkaitan dengan kemampuan dan
pengabdian masing-masing pegawai baik dari sisi kemanusiaan atau
kemampuan perusahaan.19

G. Upah
1. Pengertian upah
Upah adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai
sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang
memberi sumbangan dalam mencapai tujuaan suatu organisasi. Atau
dapat juga dikatakan sebagai pembayaran tetap yang diterima seseorang
dari keanggotaan dalam sebuah organisasi.20 Arti penting upah yang telah
disebutkan diatas mengharuskan sebuah organisasi harus benar-benar
memikirkan dan menyusun pemberian upah secara baik, yang dapat
memotivasi para karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya. Upah
juga harus disetarakan perusahaan yang menjual jasa yang sama dengan
perusahaan tersebut.
19
Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Elex Media Komputindo, Jakarta:
2015, hlm 41-42.
20
Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo,
Jakarta:2002 Hlm 245.
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2.

Upah secara islam
Upah atau gaji adalah pembayaran yang diberikan majikannya
kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.21 Upah
dalam bahasa arab disebut Al- ujrah22 dari segi bahasa al-ajru yang
berarti iwad (ganti), oleh sebab itual- sawab (pahala) dinamai juga alujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas
manfaat suatu pekerjaaan. Mengingat banyaknya ayat Al-Quran dan
hadist yang dijadikan argumentasi ulama, maka status kemubahannya
menjadi semakin kuat. Landasan Al-Quran yang dikemukakan adalah
sebagai berikut:

          
            
 
Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk
negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,
Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang
hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata:
"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambi lupah untuk itu". (QS. AlKahfi [18] : 77)23

21
Muhammad Sulaiman Dan Aizudir Zakaria, Jejak Bisnis Rosul, Cet, 1, Mizan Publika,
Jakarta : 200, Hlm 309.
22
Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Pustaka Surabaya, 1997, Hlm,9.
23
Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 413.
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َُﺚ اﷲ
َ  ﻣَﺎ ﺑـَﻌ: ﱠﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
َﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َِﻋ ْﻦ أ
ﻂ
ُ َْﺎل ﻗَـﺮَا ِرﻳ
َ  ﻗ،ْﺖ أ َْرﻋَﺎﻫَﺎ
ُ  ُﻛﻨ،ْ ﻧـَ َﻌﻢ:َﺎل
َ ْﺖ؟ ﻓَـﻘ
َ  َو أَﻧ:ُﺻﺤَﺎﺑُﻪ
ْ ََﺎل أ
َ  ﻓَـﻘ.ُإِﻻﱠ َرﻋَﻰ اﻟْﻐَﻨَﻢ
.َْﻞ َﻣ ﱠﻜﺔ
ِ ﻷَِﻫ
Artinya: Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda “Tidaklah
Allah mengutus seorang Nabi kecuali ia pernah bekerja sebagai
pengembala kambing.” kemudian salah seorang sahabat bertanya:
“begitu jugakah dengan Anda ya Rasulullah” maka Rasulullah
menjawab: “Ya, aku pernah mengembala kambing milik penduduk
Mekkah dengan upah beberapa qirath” (HR. Bukhari)24
Dasar dan landasan hukum dari segala kegiatan, akad dan transaksi
dalam Ekonomi Islam adalah Al-Quran dan sunnah.Dalam Ekonomi Islam
terdapat prinsip pengupahan yang terbagi dalam 3 bagian yaitu:
a. Adil
Dalam penentuan upah, Al-Quran telah menjelaskan konsep dalam
pemberian upah atau gaji kepada para pekerja.25 Adil disini bermakna jelas
dan transparan. Adil bermakna proposional adalah sebagai prinsip dasar
yang digunakan rosululah SAW dan khulafaura syidin adalah pertengahan,
moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebiha atau terlalu
sedikit (proposional). Tujuan utamanya supaya mereka mampu memenuhi
kebutuhan pokok mereka.26 Dalam al-quran adil bermakna proposional
dijelaskan dalam QS. An-najm ayat 39.

24

HR. Bukhari
Muhammad Sulaiman Dan Aizuddinur Zakaria, Op Cit, Hlm. 309.
26
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta: 2012, hlm 202.
25
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Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain
apa yang telah diusahakannya”. 27

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas
menuntut pekerjaan itu.
b. Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang Maupun Papan.
Jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan oleh abu dzar bahwa
Rosullah SAW bersabda :
“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu Allah
menetapkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa
mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan
seperti apa yang dimakannya(sendiri) dan tidak membedakan mereka
dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan
tugas seperti itu maka hendaklah membantu mereka mengerjakannya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)28
Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang
diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan(makanan),
sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

27

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 766.
Muhamad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan
Muslim, Hadis Ke 1077, hlm, 736.
28
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c. Layak Bermakna Dengan Pasaran
QS. Asy- syu’ara ayat:18329

         
Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia padahal-haknya dan
jangan lah kamu merajarela di muka bumi dengan membuat kerusakan”
Ayat diatas bemakna janganlah seseorang merugika orang lain,
dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam
pengertian lebih jauh. Hak-hak dalam upah berarti jangan lah
memperkerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya
yang diberikan.
Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan
proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus
mencukupi kebutuhannya pangan, sandang dan papan. Serta tidak jauh
berbeda dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukan pada posisinya,
agar memudahkan bagi kaum muslimin dan mengimplementasikan
manajemen syariah dalam pengupahan para karyawan di perusahaan.

29

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 526.
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H. Punishment
1. Pengertian Punishment
Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk
memperbaiki karyawan yang melanggar, punishment sering juga
disebut dengan istilah sanksi/ hukuman. Punishment atau sanksi ini
juga sangat berperan jitu dalam mendorong semangat kerja para
karyawan dalam suatu perusahaan. pemeliharaan peraturan yang
berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.30 Pada dasarnya
tujuan pemberian punishment adalah supaya pegawai yang melanggar
merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Menurut Rivai dalam
koencoro jenis- jenis punishment dapat diuraikan sebagai berikut :
a.

Hukuman Ringan, dengan Jenis : teguran lisan kepada karyawan
yang bersangkutan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas
secara tidak tertulis.

b.

Hukuman Sedang, dengan Jenis : penundaan kenaikan gaji yang
sebelumnya telah direncanakan sebagai karyawan lainnya.
Penurunan

gaji

yang

besarnya

sesuai

dengan

peraturan

perusahaan dan penundaan kenaikan jabatan.
c.

Hukuman Berat , dengan Jenis: penurunan pangkat, pembebasan
jabatan, pemberhentian kerja atas permintaaan karyawan yang

30

Hlm 130.

Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Bandung: 2000,
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bersangkutan dan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan
perusahaan.31
Dalam menetapkan jenis punishment yang akan dijatuhkan
kepada karyawan yang bersangkutan hendaknya dipertimbangkan
dengan cermat, teliti, dan saksama bahwa punishment yang dijatuhka
tersebut setimpal dengan tindakan dan perilaku yang diperbuat.
Dengan demikian, punishment itu dapat diterima dengan rasa keadilan
dan diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk memperbaiki
kinerja sehingga kedepannya diharapkan akan lebih efesien dan efektif
dalam berkerja.
2. Fungsi Punishment
Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi
pembentukan tingkah laku yang diharapkan, yaitu:32
a. Membatasi perilaku, hukuman menghalangi terjadinya tingkah laku
yang tidak diharapkan.
b. Bersifat mendidik.
c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan dari tingkah laku yang
tidak diharapkan.
3. Macam-macam Punishment
secara garis besar punishment dapat dibedakan dua macam. Yaitu:

31

Rivai, Veithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, PT Raja Grafindo
Persada Jakarta:2005
32
Indrakusuma, Amir, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional Surabaya: 2000
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a. Punishment Preventif
Punisment preventif adalah punishment yang dilakukan
dengan maksud agar tiak atau jangan terjadi pelanggaran.
Punishment ini bemaksud utuk mencegah jangan sampai terjadi
pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran
dilakukan. Dalam arti lain, punishment preventif adalah hukuman
yang bersifat pencegahan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk
menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu
kelancaran dari proses pekerjaan dapat dihindari. Punishment
preventif dapat berupa tata tertib, anjuran atau perintah, larangan,
paksaan dan disiplin.
b. Punishment Represif
Punishment refresif adalah punishment yang dilakukan
karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat.
Jadi punishment ini dilakukan setelah terjadi kesalahan atau
pelanggaran. Punishment refresif diadakan bila terjadi suatu
perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Hal yang
termasuk dalam punishment represif adalah pemberitahuan, teguran
peringatan, dan hukuman. Sehubung dengan punisment yang
dijatuhkan kepada karyawan, maka tujuan yang dicapai adalah agar
karyawan yang melanggar peraturan merasa jera dan tidak
mengulangi hal yang sama.

40

Tujuan pemberian punishment ada dua macam, yaitu tujuan
jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan dalam jangka
pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang dianggap
salah. Sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk
mengajar dan mendorong pegawai agar dapat menghentikan sendiri
tingkah lakunya yang salah.33
Menurut

M.

Ngalim

Purwanto,

bentuk punishment dapat

dikategorikan sebagai berikut:34
1.

Punishment (hukuman) preventif.
Punishment (hukuman) yang dilakukan dengan maksud agar
tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Punishment (hukuman) ini
bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran
sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.Tujuan
dari hukuman preventif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang
dapat

menghambat

atau

menggaggu

kelancaranaktivitas bisa

dihindarkan.
Yang

termasuk

dalam

punishment

(hukuman)

preventif

adalah sebagai berikut:35

33

Haryo, Jurnal Pengaruh Penerapan Metode Raward, Insentif Dan Punisment Terhadap
Kinerja Karyawan Bagian Accounting, 2015 hlm.5
34
M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 189.
35
Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional,
1973),hlm. 140-142.
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a. Tata Tertib
Tata

tertib

ialah

sederetan

peraturan-peraturan

yang

harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.
b. Anjuran dan Perintah
Anjuran adalah suatu saran atau ajakan untuk berbuat
atau melakukan sesuatu yang berguna.
c. Larangan
Larangan

sebenarnya

sama

saja

dengan

perintah.

Kalau perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu
yang bermanfaat, maka larangan merupakan suatu keharusan untuk
tidak melakukan sesuatu yang merugikan.
d. Paksaan
Paksaan

ialah

suatu

perintah

dengan

kekerasan

terhadap seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu.
Paksaan dilakukan dengan tujuan, agarjalannya proses aktivitas
terganggu dan terhambat.
e. Disiplin
Disiplin berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturanperaturan dan larangan-larangan. Kepatuhan di sini bukan hanya patuh
karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkankepatuhan yang
didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya
peraturan-peraturan dan larangan tersebut.
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2.

Punishment (hukuman) represif.
Punishment (hukuman) represif dilakukan oleh karena adanya
pelanggaran, oleh adanya dosa yangtelah diperbuat. Jadi, punishment
(hukuman)

ini dilakukan

setelah terjadi

pelanggaran

atau

kesalahan.36
Adapun yang termasuk dalam punishment (hukuman)
represif adalah sebagai berikut:37
a.

Pemberitahuan
Yang

dimaksud

pemberitahuan

di

sini

ialah

pemberitahuan kepada karyawan apa yang telah dilakukannya
mengganggu atau menghambat aktivitas kerja.
b.

Teguran
Jikapemberitahuan itu diberikan kepada karyawan yang
mungkin belum mengetahuinya, maka teguran ini akan
disampaikan untuk karyawan yang telah mengetahui.

c.

Peringatan
Peringatan diberikan kepada karyawan

yang telah

beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah diberikan
teguran atas pelanggarannya.
d.

Hukuman
Hukuman adalah yang paling akhir diambil apabila
teguran dan

36
37

peringatan

M. Ngalim Purwanto, hlm. 189
Amir Daien Indrakusuma, hlm. 144-146

belum

mampu

untuk

mencegah
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karyawan

melakukanpelanggaran-pelanggaran. Dalam

dunia

bisnis, hukuman ini bisa dalam bentuk pemotongan gaji,
penurunan posisi jabatan, dan bisa dalam bentuk PHK.
Adapun dalam pandangan islam hukuman merupakan hal yang
penting dalam mendidik seseorang, berkenaan dengan hukuman,
adapun ayat yang berkenaan dengan punisment (hukuman) salah
satunya ialah :
Q.S Al-Fath: 16:

         
           
        
Artinya: Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan
diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan
memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi
(ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika
kamu berpaling sebagaimana kamu Telah berpaling sebelumnya, niscaya dia akan
mengazab kamu dengan azab yang pedih”38

Ayat tersebut selain mengakui tentang adanya hukuman dalam
rangka perbaikan manusia, juga menunjukan hukuman itu tidak
diberlakukan kepada semua manusia melaikan dinerlakukan kepada
manusia –manusia yang melakukan pelanggaran saja. Manusia yang
model seperti ini biasanya sulit diperbaiki hanya dengan nasehat atau

38

Departemen agama RI, Op.cit, hlm. 739.
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teladan, melainkan harus lebih berat lagi didikannya yaitu didik
dengan menggunakan hukuman.
Sistem punishment ini sudah sering diaplikasikan dalam konsep
manajemen Islam. Dalam konsep Islam sebelum seseorang ditetapkan
menjadi karyawan tetap, biasanya para karyawan menjalani kontrak
kerja selama rentang waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Artinya adanya
penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pekerja, jika
dalam masa kontrak tersebut pekerja mampu menunjukkan kinerja dan
kemampuan secara optimal dalam menjalankan tugas, maka ia bisa
diberikan reward dalam bentuknon-material dengan cara diputuskan
untuk menjadi karyawan tetap. Namun , jika kinerja karyawan yang
bersangkutan jelek dan tidak optimal, karyawan tersebut dipecat.39
Urgensi sistem reward dan punisment dalam meningkatkan
kinerja karyawan.
Masalah reward dan punishment selain sensitif karena menjadi
pendorong seseorang

untuk bekerja, juga karena berpengaruh

terhadap moral dan disiplin kerja.Oleh karena itu, setiap perusahaan
atau

organisasi

mana

pun

seharusnya

dapat

memperhatikan reward dan punishment yang seimbang dengan beban
kerja yang dipikul. Dengan demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja
adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna
dan mampu menghasilkan produktifitas yang tinggi sesuai dengan
39

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan
Ketemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 112.
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harapan perusahaan dapat terwujud. Lebih dari itu, tujuan perusahaan
untuk meningkatkan pendapatkan dapat dicapai.40
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem reward dan
punihment yang terapkan dalam internal perusahaan dapat memiliki
pengaruh positif langsung terhadap perilaku tenaga kerja yang
bersangkutan berkenaan dengan statusnya sebagai salah satu unsur
dalam perusahaan. Akan tetapi pada banyak segi, hal tersebut tidak
langsung memberi pengaruh terhadap motivasi tenaga kerja untuk
berkinerja. Namun motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh
perangsangnya. Perangsang yang dimaksud merupakan mesin
penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga menimbulkan pengaruh
perilaku

individu

tenaga

kerja

yang

bersangkutan.41

Sistem reward dan punishment merupakan bentuk kompensasi yang
menjadi perangsang terhadap karyawan sehingga menumbuhkan
motivasi yang tinggi dalam bekerja.
Pengembangan hakikat sistem reward dan punishment

yang

baik, belum berarti keefektifan terjamin. Akan tetapi, hakikat sistem
reward dan punishment setidaknya dapat membantu merumuskan
tujuan yang diharapkan dari suatu sistem reward dan punishment. Di
samping itu, hakikat sistem reward dan punishment pun dapat
memberikan landasan untuk menetapkan suatu keputusan dan
tindakan
40
41

kepada

karyawan

yang

terlibat

dalam

Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, hlm. 292.
Ibid., hlm. 269.
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marketing sehingga dapat memberikan integritas dan kredibilitas yang
tinggi dalam diri karyawan sehingga akan meningkatkan prestasi
karyawan dalam memasarkan produk kepada nasabah.
Sistem reward dan punishment yang

dilaksanakan

harus

memperhatikan banyak aspek sehingga tidak terjadi kesalahan,
terutama dalam bersikap terhadap karyawan. Kebutuhan karyawan
untuk diperhatikan dan dimotivasi dengan baik perlu ditingkatkan.
Memberikan reward dan punishmentterhadap

karyawan

sangat

penting agar mereka merasa mendapatkan perhatian dan dorongan
untuk terus mewujudkan sesuatu yang terbaik dengan semangat kerja
yang tinggi.
Sistem reward dan punishment termasuk

bagian

manajemen

kompensasi yang bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai
keberhasilan strategi sambil memastikan keadilan internal maupun
keadilan eksternal yang mana keadilan tersebut menyangkut
keberlangsungan perusahaan dan juga jaminan atas pekerja agar
mendapatkan kompensasi secara adil. Adapun dalam pemberian
kompensasi

dalam

artian

penerapan

sistem

reward

dan

punishment kepada karyawanantara lain untuk meningkatkan disiplin
kerja, terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan, dan
meningkatkan produktivitas kerja.42

42

Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, hlm. 262.
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Adapun pada akhirnya pemberian reward dan punishment ini
atas

kinerja

karyawan

dimaksudkan

selain

untuk

menjaga

kelangsungan dari perusahaan dan juga menjaga karyawan agar tetap
setia pada perusahaan. Tetapi terkadang terjadi konflik yang tidak
diinginkan oleh pihak antara tjuan yang ingin dicapai dari
pemberian reward dan punishment

tersebut. Sehingga diperlukan

pencarian titik temu antara pihak pimpinan perusahaan dan juga
pekerja dengan memperhatikan keadilan dan juga kelayakan hidup
karyawan dengan upah dan sistem rewar dan punishment yang
terapkan oleh perusahaan sehingga tujuan perusahan yang telah
diprogramkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai
dengan harapan bersama.

BAB III
PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum PT Plato Isoiki Bandar Lampung
1. Sejarah berdirinya PT Plato Isoiki Bandar Lampung
PT Plato Isoiki adalah usaha professional yang bergerak dalam
bidang Perencanaan Teknik, Pengawasan Teknik, Manajemen dan
Perencanaan pembangunan yang secara umum bertujuan mendukung dan
berpatisipasi dalam gerak langkah pembangunan Indonesia.
PT Plato Isoiki didirikan pada tanggal 26 Juli 2010 melalui Notaris
Rahma Diyanti, SH, M.Kn., di Bandar Lampung merupakan Perubahan
dari Badan Usaha CV PLATO yang berusaha dibidang konsultan yang
didirikan

pada tahun 1990 melalui Akte Pendirian Nomor 192 yang

dikeluarkan pada tanggal 07 Agustus 1990 dengan Notaris Jimmy
Simanungkalit, SH, beserta perubahannya No. 08 yang dikeluarkan pada
tanggal 03 Maret 2004 dengan Notaris Erdy Muluk, SH dengan tujuan
mengemban program pembangunan nasional di bidang layanan jasa
konsultansi.1
2. Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi PT Plato Isoiki Bandar Lampung
Program pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, memerlukan tenaga –
tenaga ahli yang akan mendukung tercapainya maksud dari
1

Company profil PT Plato isoiki bandar lampung. 26/10/2016
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pembangunan tersebut yaitu meningkatkan kemakmuran dari
pertumbuhan ekonomi. Profesionalisme merupakan tuntutan di
dalam semua bidang pekerjaan, memberikan kesempatan seluas –
luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi
dalam Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan
Nasional pada umumnya.
PT Plato Isoiki didirikan sebagai wadah bagi para tenaga ahli
di bidang Teknik Sipil yang berpengalaman untuk berperan serta
dalam pembangunan di Indonesia dan di provinsi Lampung pada
khususnya,
pembangunan

mengingat
terutama

semakin
di

bidang

pesatnya
sarana

perkembangan
dan

prasarana

infrastruktur jalan dan jembatan.
Para pendiri ingin menjadikan PT PLATO ISOIKI sebagai
sarana untuk mengembangkan keahlian di bidang teknik dan
mampu menampung aspirasi yang sesuai dengan idealisme dengan
tujuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya di
Propinsi Lampung.
Atas dasar tersebut para pendiri menjadikan PT Plato Isoiki
sebagai wadah partisipasi pengembangan diri, penyaluran ide
bersama rekan–rekan lainnya tanpa mengesampingkan kehidupan
sosial dan lingkungan sekitarnya.
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b. Misi PT Plato isoiki Bandar Lampung
PT Plato Isoiki didirikan oleh beberapa tenaga ahli yang ingin
mengembangkan

keahlian

di

bidang

teknik

dan

mampu

menampung aspirasi yang sesuai dengan idealisme dengan tujuan
berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya di Propinsi
Lampung.
Adapun misi dan tujuan dari PT Plato Isoiki adalah sebagai
berikut :
1. Mengembangkan tenaga dan inspirasi dalam merencanakan dan
mendesain suatu konstruksi.
2. Menciptakan lapangan kerja yang layak bagi para tenaga lulusan
bidang keteknikan serta pengembangan dan meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia.
3. Merupakan rekanan kerja bagi instansi pemerintah maupun
swasta dalam memberikan hasil kerja yang terpecaya dan
memenuhi persyaratan dan peraturan yang ditentukan.
Dengan tujuan yang telah diungkapkan di atas, diharapkan
kehadiran PT PLATO ISOIKI dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan pengembangan bagi dunia Layanan Jasa Konsultasi
di Indonesia, khususnya di Propinsi Lampung serta membantu
memberikan suasana persaingan bebas yang sehat dalam bidang
usaha konsultan.2

2

Company profil PT. Plato isoiki bandar lampung. 26/10/2016
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B. Lingkup Layanan PT Plato Isoiki Bandar Lampung
Sehubungan dengan pembangunan yang begitu pesat saat ini di Provinsi
Lampung khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya, kegiatan usaha
perusahaan saat ini telah berkembang dengan melaksanakan pekerjaan di luar
provinsi Lampung, antara lain Jambi, Bengkulu, Kepri, Kab. Karimun dan DKI
Jakarta.
Layanan perusahaan meliputi jasa konsultasi di bidang :
1.

Transportasi : Jalan dan Jembatan,, Pelabuhan Udara

2.

Supervisi dan Manajeman Kontruksi, : Jalan , Jembatan , Gedung,
Prasarana Keairan.

3.

Study Kelayakan.dan Rencana Induk

4.

Survey dan Pemetaan.

5.

Arsitektur dan Struktur,

6.

Pengembangan Sumber Daya Air

7.

Teknik Penyehatan, Drainase dan Persampahan , Pengembangan
Lingkungan dan Perkotaan.
Untuk menghadapi tuntutan para klien akan standar kualitas layanan

jasa yang lebih tinggi, PT Plato Isoiki telah mengembangkan bidang usaha,
dimana seleksi kualitas sumber daya manusia merupakan strategi perusahaan
guna memberikan keuntungan optimal bagi pemberi tugas dengan
memperhatikan faktor biaya yang lebih efektif. Sejalan dengan hal tersebut
diatas, rasa puas yang kami harapkan dari pemberi tugas adalah merupakan
kunci dari pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berjangka panjang dan
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berkelanjutan.

Kami senantiasa memelihara efisiensi, efektivitas dan

produktivitas yang tinggi pada karya-karya kami dalam menjunjung moto
yang sudah menjadi tradisi perusahaan.
C. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur Organisasi PT PLATO ISOIKI ditunjukkan pada gambar
berikut ini:
Struktur PT Plato Isoiki Bandar Lampung
DEWAN
KOMISARIS

DEWAN
DIREKTUR

TEKNISI,TENAGA PENDUKUNG

MANAGER
PERENCANAA
N

MANAGER
KEUANGAN

MANAGER
TRANSPORTA
SI

MANAGER
LINGKUNGAN

MANAGER
SIPIL

MANAGER
ARSITEKTUR

MANAGER
LAB &
PENGKURAN

TENAGA PROFESSIONAL

MANAGER
PENGAWASAN

DIVISI
UMUM

OFFICE
MANAGER

JOINT
OPERATION
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1.

Dewan komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengawasi tugas Dewan Direksi serta memberi nasehat atas
pelaksanaan tugas Dewan Direksi tersebut
b. Anggota dewan Komisaris mempunyai hak untuk memerksa bukubuku, surat-surat, serta kekayaan peusahaan.
c. Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun semua
anggotanya karena alasan-alasan tertentu

2.

Direktur utama, menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan
terbatas.mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memimpin

perusahaan

dengan

membuat

kebijakan-kebijakan

perusahaan.
b. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan.
c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan
pada pemegang saham.3
3.

Sekertaris, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membuat rencana, membuat eputusan, mengorganisir bawahan dan
sarananya,

melakukan

pengawasan,

memberi

pemerintah

menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan
pengarahan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja memeriksa
aministrasi keuangan bank.

3

http://www/jobdesc.net/job-desc/tugas-tanggung-jawab-dan-job-deskripsi-direkturutama.html. diakses tanggal 08-november-2016 jam 20:05
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b. Mengadakan pencatatan dini semua kegiatan manajemen sebagai alat
pelaksanaan pusat ketataudahaan sebagai alat komunikasi organisasi
perusahaan sebagai pusat dokumunikasi.
c. Melakukan pembayaran upah pada pegawai secara prosedual.
4.

Manajer Personalia, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pengarahan
d. Pengawasan
e. Pengadaan
f. Pengembangan
g. Konpensasi
h. Integritas
i. Pemeliharaan

5.

Manajer administrasi dan keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan dan
Pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
b. Penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dalam dari perencanaan
keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
c. Pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk
memaksimalkan dana yang aa dengan berbagai cara.

6.

Manajer teknik, mempunyai tugas sebagai berikut:
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Manajer

teknik

bertanggung

jawab

langsung

kepada

direktur

dalammengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan
masalah teknik baik dilapangan maupun di kantor.
7.

Manajer operasional, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana staf operasi sesuai rencana kerja proyek indukk.
b. Merumusan dan mengevaluasi kinerja bidang serta sosialisasi
penerapannya.
c. Mengkoordinasi kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana karja
proyek sesuai dengan kontrak agar tepat waktusesuai kualitas dan
kuantitas.

D. Pengurus Badan Usaha
1. Komisaris
No

Nama

No. KTP

Jabatan

1

Eva aggrainie

1871014512620005 Komisaris utama

2

Ir. Noeng poerwoko

3376022411620003 Komisaris

3

Wildan ilham mursyidi

1871011312880000 Komisaris

Tabel. 01
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Badan Usaha
No

Nama

No. KTP

Jabatan

1

Komarul hadi

1871012611560002 Direktur Utama

2

Adam R yudhistira, ST

1871011202870003 Direktur

Tabel.02
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E.

Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham
No
1

Nama

Alamat

Ir. Komarul Hadi

Persentase

Jl. Rajabasa Raya Blok A 55
No. 2 Perumnas Way Halim
Bandar Lampung

2

Adam R Yudhistira, Jl. Rajabasa Raya Blok A 10
ST

No. 2 Perumnas Way Halim
Bandar Lampung

3

Eva Anggrainie

Jl. Rajabasa Raya Blok A 15
No. 2 Perumnas Way Halim
Bandar Lampung

4

Ir. Noeng Poerwoko

Jl. Rajabasa Raya Blok A 10
No. 2 Perumnas Way Halim
Bandar Lampung

5

Wildan
Mursyid

Ilham Jl. Rajabasa Raya Blok A 10
No. 2 Perumnas Way Halim
Bandar Lampung
Tabel.03

F. Domisili Perusahaan
Kantor pusat memiliki bangunan dua lantai dengan luas 300 M² yang
berlokasi di Jl. Rajabasa Raya Blok A No.2 , Way Halim, Bandar Lampung
Telp./Fax.: +62-721-705397, Way Halim E-mail : platoisoiki@yahoo.com.
Perusahaan telah mengkaryakan sejumlah tenaga ahli teknik yang
berkemampuan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan telah pula
mengembangkan kegiatannya melalui penerapan teknologi baru.

Sejalan

dengan makin banyaknya pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi
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Lampung, makin menambah pengalaman PT. Plato Isoiki dalam turut serta
ambil bagian untuk menangani pekerjaan jalan sejak dari studi kelayakan,
perencanaan sampai supervisi.4
G. FASILITAS PERUSAHAAN
Dalam melaksanakan pekerjaan baik di lapangan maupun pekerjaan
administrasi dikantor personil PT PLATO ISOIKI dilengkapi dengan fasilitas
dan peralatan yang memadai demi mendapatkan hasil yang baik. Peralatan
kantor terdiri dari komputer dengan prosesor keluaran terbaru dan software
yang selalu up to date serta disediakan biaya pemeliharaan, staf di lapangan
disediakan peralatan lapangan yang cukup dan dalam kondisi yang baik.
Daftar peralatan dan fasilitas yang dimiliki oleh PT PLATO ISOIKI dapat
dilihat pada daftar dibawah ini :

N
o
1
1

Jenis
Fasilitas/
Peralatan/
Perlengkapa
n
2
Kantor &
Workshop

Juml
ah

Merk dan
tipe

Tahun
pembuata
n

3

5

6

1

-

Kondisi
Baik/rus
ak
7

Lokasi
Sekarang
8
Bandar
Lampung
Bandar
Lampung
Bandar
Lampung

PEMILIKA
N (MILIK
SENDIRI/S
EWA)
9
Milik sendiri

2

Meja

10

Ligna/Olymp
ic

2003

Baik

3

Kursi

20

Chitose

2003

Baik

4

Filling
Cabinet/
Lemari Arsip

8

Olympic

2006

Baik

Bandar
Lampung

Milik sendiri

5

Kendaraan
Roda 4

2

Mitsubishi
Kuda, Honda
Freed

2003,
2012

Baik

Bandar
Lampung

Milik sendiri
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Milik sendiri
Milik sendiri
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6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kendaraan
Roda 4
Kendaraan
Roda 2
Facsimile
KX FHD331
Camera
Digital dan
Handicam
DCP

Site/Bd
Lampung
Bandar
Lampung

1

Daihatsu Taft

1994

Baik

4

Honda
/Yamaha

2005

Baik

1

Panasonic

2012

Baik

Bandar
Lampung

Milik sendiri

4

Canon, Sony

2011,
2012,
2009

Baik

Site/Bd
Lampung

Milik sendiri

1

MBT

2000

Baik

1

Uchida

2011

Baik

2

Wild

1993

Baik

3

Ega

1999

Baik

2009

Baik

2009/2010

Baik

Piston Uji
Coba Beton
Waterpass
NAK 2
WILD
Theodolith
T2
PC
Computer
Laptop
(Notebook &
Netbook)
Printer &
Scaner
Mesin Foto
copy

10

GPS

5

Dual Core /
Core2Duo
TOSHIBA
(Core2Duo,
Core i3

5

Canon/Umax

2012/2010

Baik

2

Canon,
Minolta

2007

Baik

1

Garmin

2007

Baik

Bandar
Lampung
Bandar
Lampung
Bandar
Lampung
Bandar
Lampung
Site/Bd
Lampung
Bandar
Lampung
Site/Bd
Lampung
Bandar
Lampung
Bandar
Lampung

Milik sendiri
Milik sendiri

Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri
Milik sendiri

Tabel. 04
H. Pengalaman Perusahaan
Pada tahun-tahun terakhir kegiatan dan pengalaman perusahaan
mempunyai kecenderungan yang meningkat. Hal ini merupakan hasil dari
pembinaan yang lebih baik dalam manajemen perusahaan serta adanya
program peningkatan kemampuan potensi karyawan yang telah dilaksanakan.
Sejak awal didirikan hingga saat ini telah banyak pekerjaan yang telah
diselesaikan dengan catatan memuaskan, baik itu pekerjaan perencanaan
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ataupun pengawasan gedung maupun sarana transportasi serta pekerjaan
teknik sipil lainnya.

Pengalaman perusahaan PT Plato Isoiki dalam

melaksanakan pekerjaan sejenis selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir ini dapat dilihat pada bab berikutnya.
Perusahaan telah mengkaryakan sejumlah tenaga ahli teknik yang
berkemampuan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan telah pula
mengembangkan kegiatannya melalui penerapan teknologi baru.

Sejalan

dengan makin banyaknya pembangunan jalan dan jembatan di Republik
Indonesia Umumnya dan Provinsi Lampung khususnya, makin menambah
pengalaman PT Plato Isoiki dalam turut serta ambil bagian untuk menangani
pekerjaan jalan sejak dari studi kelayakan, perencanaan sampai supervisi.
Untuk saat ini PT Plato Isoiki telah ikut ambil bagian dan telah
menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik di luar Provinsi Lampung,
antara lain, Jambi, Bengkulu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dan
Provinsi DKI. Jakarta
Personalia PT Plato Isoiki Bandar Lampung
1. Tenaga kerja
Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan salah satu model
penting dalam mengembangkan perusahaan. Tenaga kerja menjadi maslah
serius jika tidak diperhatikan oleh manajeman peusahaan,. Tenaga kerja
tidak bisa mengabaikan pendidikan dan ketrampilan sehingga dalam
perekrutan tenaga kerja ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.
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Pada saat ini jumlah karyawan di PT. Plato isoiki bandar lampung
ada 45 orang yag terdiri dari 40 orang laki-laki dan 5 orang wanita.5
2. Hari kerja dan jam kerja
Jumlah kerja dalam satu minggu ditetapkan 6 hari, yaitu dari hari
senin-sabtu yang dimulai dari jam 07-30 sampai dengan 16.30 WIB.
Sedangkan jika pekerjaannya lewat dari jam kerja dan selesai dari diatas
am 21.00 maka dihitung kerja lembur dan akan mendapatkan bonus uang
lembur.
3. Sistem pengupahan
PT. Plato Isoiki Bandar Lampung mempunyai sistem gaji
bulanan¸uang makan, dan juga bonus lembur. Adapun rincian keuangan
PT. Plato Isoiki Bandar Lampung sebagai berikut :
No

1

2

Lama kerja

Kurang

dari

gaji

Uang

Uang

makan

transport

1 Rp. 3.000.000 - Rp. 15.000

tahun

Rp. 3.500.000

1 tahun – 2 tahun

Rp. 3.500.000 - Rp.15.000

Rp. 10.000

Rp.10.000

Rp. 4.000.000
3

Lebih dari 5 tahun

Rp. 4.000.000 - Rp. 15.000

Rp. 10.000

Rp. 4.500.000
Tabel. 05
Jadi, dari tabel diatas kita dapat melihat perbedaan gaji antara
karyawan sesuai dengan lamanya mereka bekerja di PT Plato isoiki.

5
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PT Plato isoiki juga memberikan uang lembur kepada karyawannya
sebesar Rp. 100.000 ribu/hari dengan ketentuan pekerjaan yang dilembur
selesai pukul 21.00 WIB keatas. Lembur tidak pernah dibawah jam 21.00
jadi karyawan selalu mendapatkan hitungan lembur, sehingga karyawan
tidak merasa dirugikan.
4. Jaminan sosial
Jaminan sosial yang diberikan PT Plato Isoiki adalah BPJS
Ketenagakerjaan.

HASIL WAWANCARA KARYAWAN
1) Dedi, saya sebagai karyawan bagian inspector/drafter menurut saya
pemberian reward atau kompensasi untuk karyawan itu sangat penting dan
berdampak positif juga, karna dengan adanya reward maka para karyawan
jadi termotivasi dan meningkatkan kualitas kerjanya kepada perusahaan.
Setiap perusahaan harus memperhatikan keperluan, kenyamanan, dan juga
kesejahteraan para karyawannya. Apalagi jika reward yang diberikan
berupa bonusan yang berupa uang dan jaminan kesehatan. Maka sangat
berguna sekali untuk karyawannya.6
2) Yuli, posisi bagian sekertaris menurut saya pemberian reward di
perusahaan ini sudah sangat mendorong para karyawan untuk dapat
bekerja secara aktif, karna yang saya rasakan dari segi pemberian reward
di perusahaan ini juga sudah dapat dinyatakan lumayan besar dari

6

Hasil wawancara dengan dedi pada selasa, 25/10/2016
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perusahaann-perusahaan lain di tingkatan konsultan seperti ini. Memang
tak jarang banyak karyawan yang berfikir yang penting saya mendapatkan
gaji karna sistem penggajian di perusahaan ini bulanan. Mereka pun
banyak yang masuk kerja terlambat apabila tidak ada proyek yang
dikerjakan.7
3) Memed, sebagai karyawan bagian perencanaan jika ditanya soal reward,
saya sangat setuju karna pemberian reward ini sangat berdampak positif
sekali untuk kemajuan kinerja karyawan yanag ada diperusahaan ini, da
juga sangat bermanfaat bagi karyawan yang ada disini. Meskipun reward
yang diberikan tidak berupa finansial tetapi itu sangat berguna. Contohnya
saja jaminan kesehatan. dan juga adanya sertifikat untuk para pekerja
lapangan karna itu dapat mengakui pekerjaan yang sudah mereka
kerjakan.8
4) Roby, karyawan drafter/cad operator mengatakan sangat setuju dengan
adanya pemberian reward atau kompensasi yang diberikan kepada
karyawan untuk meningkatkan kinerja para karyawan itu sendiri, para
karyawan juga akan menjadi sangat bersemangat untuk mendapatkan
reward tersebut apalagi itu berkaitan dengan bonus dalam bentuk uang.
Untuk dari segi hukuman yang diberikan perusahaan ini bisa dibilang
sangat tegas karna karna dari direkturnya sendiri yang akan menegur
bawahannya jika ada kesalahan yang dilakukan karyawannya.9

7
8
9

Hasil wawancara dengan yuli pada tanggal selasa, 25/10/2016
Hasil wawancara dengan memed pada tanggal rabu, 26/10/2016
Hasil wawancara dengan roby pada selasa, 25/10/2016
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5) Samino, sebagai pekerja lapangan bagi saya reward yang diberikan
perusahaan ini belum cukup memenuhi kebutuhan karyawannya apalagi
orang yang sudah berkeluarga.10
6) Yani, sebagai teknisi jika ditanya pendapat saya mengenai reward dan
punisment yang ada di perusahaan ini sejujurnya saya berterima kasih
kepada perusahaan ini dari segi toleransi dalam memberikan reward bagi
karyawannya karena bisa dikatakan adil dalam pemberiannya antar
karyawan satu dengan yang lain. Saya bekerja di sini sudah sangat lama
jadi saya sendiri sudah merasakan reward itu sendiri.11
7) Doni, bagian lab teknisi pendapat saya tidak jauh beda dengan karyawan
yang lain. Karna dalam setiap perusahaan sangat lah dibutuhkan
pemberian reward agar sebagai penunjang semangat kerja bagi seluruh
kkaryawan yang ada disini, mungkin bagi saya yang bertugas dilapangan
lebih menyarankan pemberian yang berbentuk keselamatan kerja, agar
para karyawan merasa lebih terlindungi lagi. Untuk hukuman yang ada
mungkin bisa lebih ditegaskan lagi agar tidak ada kecemburuan sosial bagi
karyawan.12
8) Indah, office manager pendapat saya tentang pemberian reward yang
sudah diterapkan di perusahaan ini, sudah bisa dapat mengarahkan para
karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja, karna saya juga menilai
bahwa atasan PT. Plato ini bisa dikatakan tegas dalam mememberikan

10
11
12

Hasil wawancara dengan samino pada rabu, 26/10/2016
Hasil wawancara dengan yani pada selasa, 01/11/2016
Hasil wawancara dengan Doni pada selasa, 25/10/2016
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sanksinya. Karna perusahaan ini bergerak dalam bidang kontruksi yang
tidak bisa seenaknya menerima kesalahan.13
9) Kholik, seorang asst ahli saya berpendapat pemberian reward tidak lah
penting bagi saya karna saya berada di bagian lapangan, saya lebih
memilih jaminan kesehatan yang harus di tingkatkan lagi agar para
karyawan dapat merasa nyaman dan terjamin kesehatannya.14
Sebagian besar dari karyawan yang bekerja di PT Plato isoiki
memiliki pendapat yang sama, mereka mengatakan setuju dengan adanya
pemberian reward dan juga punishment sebagai peringatan akan kesalahan
yang sudah dilakukan para karyawan. Reward yang berupa bonusan akhir
tahun, kenaikan jabatan, sertifikat bagi pekerja lapangan ataupun hadiahhadiah lainnya yang diberikan untuk karyawan yang berprestasi dan bisa
menjalankan seperti apa yang telah diatur oleh perusahaan, seorang
karyawan yang loyal, kreatifitas yang tinggi serta rajin bekerja. Dan
sebagian besar karyawan lagi mengatakan bahwa setiap perusahaan
memang sewajarnya memberikan reward dengan cara itulah perusahaan
membalas jasa terhadap kerja keras karyawannya, tanpa karyawan maka
perusahaan bukanlah apa-apa.
Jadi, hasil dari penelitian ini adalah semua karyawan setuju dengan
adanya pemberian reward sebagai motivasi mereka untuk lebih giat dan
loyal lagi dalam bekerja untuk perusahaan. Tetapi sebagian dari karyawan
tidak setuju dengan loyalitas karyawan untuk perusahaan karena mereka
13
14

Hasil wawancara dengan Indah pada selasa, 25/10/2016
Hasil wawancara dengan Kholik pada selasa, 25/10/2016
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sendiri sudah merasa lelah dengan pekerjaan mereka masing-masing
apalagi harus memikirkan keadaan perusahaan. Yang mereka pegang
adalah prinsip bekerja dan mendapatkan upah saja. Disisi lain ada pula
karyawan yang rela loyal dengan perusahaan agar mereka tetap mendapat
pekerjaan yang sudah dijalaninya selama ini. Dalam PT Plato Isoiki ada
beberapa karyawan yang saat ini sudah mendapatkan reward, seperti Dedi
yang tadinya hanya karyawan biasa sekarang menjadi tangan kanan
direktur utama dari PT Plato isoiki itu sendiri, Yuli yang awal mula masuk
hanya karyawan biasa sekarang menjadi sekertaris bagi perusahaan PT
Plato Isoiki. Dan yang pasti sesemua karyawan yang ada di sana
mendapatkan bonus akhir tahun dari keuntungan yang didapatkan saat
pengerjaan proyek, mereka juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya idul
fitri.

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Sistem Reward dan Punishment yang diterapkan PT Plato Isoiki
Bandar Lampung
Reward dan punishment adalah bagian dari manajemen kompensasi
yang bertujuan merangsang seseorang untuk melakukan kebaikan dan
meningkatkan prestasi dalam bekerja. Dengan kata lain, yang memiliki
prestasi tinggi akan diberikan hadiah (reward) sedangkan bagi yang
melakukan pelanggaran, kesalahan akan diberikan hukuman (punishment)
yang adil dan manusiawi. Pemberian kompensasi berupa reward pada suatu
perusahaan itu memang seharusnya ada karena dengan teknik itu perusahaan
dapat mempertahankan karyawan yang profesional, metode reward ini juga
dapat dikatakan sebagai ganti rugi atas jasa, tenaga, waktu yang telah
dikorbankan karyawan untuk perusahaan. Reward juga sering disebut sebagai
imbalan, penghargaan, ataupun bonus. Dalam sistem reward tersebut ada
beberapa syarat pemberian reward yakni mempunyai kreatifitas tinggi, lama
waktu kerja, rajin dan loyal.
PT Plato Isoiki adalah salah satu perusahaan konsultan yang menerapkan
manajemen kompensasi yaitu metode

reward dan punishment kepada

karyawan yang mempunyai kreatifitas tinggi dan loyal kepada perusahaan. PT
Plato Isoiki Bandar Lampung memberikan Kompensasi (reward) yang telah
disebutkan dalam pembahasan teori, pemberian kompensasi ini berupa
kenaikan jabatan, bonus lembur, bunus THR, dan hadiah-hadiah lain.
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Dari pemaparan diatas bahwa kompensasi yang diberikan PT Plato isoiki
sudah bisa menjadi motivasi karyawan untuk membuat perusahaan lebih baik
lagi, dalam hal ini PT Plato isoiki memberikan motivasi peningkatan kerja
berupa pemberian sertifikat kepada karyawan yang teladan dalam bekerja.
Maka dari data yang diperoleh peneliti, dapat menjadi pembuktian
bahwa ada kesesuaian antara teori dan praktik terhadap reward yang ada di PT
Plato Isoiki bandar lampung, adapun jenis kompensasinya sebagai berikut:
1. Kompensasi langsung (direct compensation)
Kompensasi langsung merupakan

bentuk kembalian-kembalian

yang diterima langsung oleh karyawan.Kompensasi langsung terdiri dari:
a) Gaji (salary)
Gaji merupakan bayaran pokok yang diterima karyawan tiap hari,
minggu atau bulan terlepas dari lamanya jam kerja. Karyawan
manajemen, setiap perusahaan biasanya menerima bayaran pokok
berupa gaji.Gaji seharusnya diberikan secepatnya kepada karyawan
yang sudah menyelesaikan pekerjaannya seperti hadis dibawah ini:

ُأَ ْﻋﻄُﻮْا ْاﻷ َِﺟْﻴـَﺮ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن َِﳚ ﱠﻔ َﻌَﺮﻗُﻪ
Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR.
Ibnu Majah, dishahihkan Al-Albani)
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung gaji yang diberikan berupa gaji pokok bulanan, dan
untuk waktu ketepatan pembayarannya PT Plato Isoiki masih belum cukup
baik, karna masih sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji
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kepada karyawannya, hal ini dikarenakan atasan yang masih berada diluar
kota atau kelalaian atasan dalam mengingat tanggal pembayaran gaji
karyawan.
b) Bayaran prestasi (merit pay)
Bayaran prestasi adalah kompensasi yang diterima karyawan
berdasarkan kinerjanya. Bayaran prestasi merupakan kenaikan tahunan
yang berkaitan dengan kinerja karyawan selama sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung bayaran prestasi diberikan pada mereka yang bekerja
dilapangan sebagai bentuk pencapaian pekerjaannya. Maka perusahaan
memberikan balas jasa kepada karyawan yang dapat bekerja dengan
baik, contohnya: PT Plato Isoiki akan memberikan sertifikat bagi
karyawan yang telah berprestasi dalam masanya. Biasanya pemberian
sertifikat ini dilakukan satu tahun sekali, sebagai metode penyemangat
kinerjanya.
c) Bayaran insentif (insentive pay)
Insentif merupakan tambahan-tambahan kompensasi diatas atau
diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif
disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan
produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya
pemangkasan biaya.

69

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
bandar lampung, bayaran insentif yang diberikan berupa uang jalan
untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan PT Plato Isoiki
2. Kompensasi tidak langsung (inderect pay)
Kompensasi

tidak

langsung

merupakan

bentuk

kembalian-

kembalian yang diterima secara tidak langsung oleh karyawan.
Kompensasi tidak langsung terdiri dari:
1.) Program perlindungan
Program perlindungan merupakan bentuk kompensasi tidak
langsung yang diberikan perusahaan. Program perlindungan terdiri dari
asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi jiwa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
bandar lampung, PT Plato Isoiki sudah bisa dikatakan sebagai
perusahaan siaga karna untuk pemberian jaminannya meliputi : BPJS
ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan yang diberikan atasan berupa:
pemberian uang pengobatan jika ada karyawan yang sakit.
2.) Bayaran yang diluar jam kerja
Bayaran diluar jam kerja merupakan bentuk kompensasi tidak
langsung yang diberikan oleh perusahaan yang terdiri dari: tunjangan
liburan, tunjangan hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil.
Menurut hasil wawancara kepada karyawan PT Plato isoiki
bandar lampung, perusahaan sudah bisa dikatakan layak dalam
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memberikan bonusannya diluar jam kerja seperti : THR, bonus
pembagian keuntungan tahunan, dan juga uang lembur.
3.) Fasilitas
Fasilitas merupakan layanan atau fasilitas yang disediakan
perusahaan kepada karyawan sebagai perlengkapan atau dari tambahan
kompensasi.
Menurut hasil wawancara dengan Karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sudah
sangat menunjang dalam kegiatan melakukan pekerjaan, seperti:
komputer, prrinter, kendaraan, mesin fotocopy, dan sebagainya.
PT Plato Isoiki juga memberikan fasilitas bagi karyawan yang
mempunyai kinerja baik bagi perusahaan, contohnya: peminjaman
kendaraan roda dua kepada karyawan yang dinilai memiliki kinerja
baik.

Seperti apa yang telah dikatakan oleh Bapak Dedi selaku karyawan
kepercayaan Direktur PT Plato Isoiki disaat wawancara “pemberian reward
atau kompensasi untuk karyawan itu sangatlah penting dan berdampak positif
juga, karna dengan adanya reward maka para karyawan jadi termotivasi dan
meningkatkan kualitas kerjanya kepada perusahaan. Setiap perusahaan harus
memperhatikan keperluan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan para
karyawannya. Apalagi jika reward yang diberikan berupa bonusan uang dan
jaminan kesehatan. Maka sangat berguna sekali untuk karyawannya”.
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Dari penjelasan diatas Penghargaan (reward) merupakan salah satu
kebutuhan pokok bagi karyawan, selain sebagai motivasi kerja, penghargaan,
juga memberikan arti bahwa karyawan tersebut dihargai perannya dalam
perusahaan, terutama bagi mereka yang sudah berusaha keras untuk mencapai
prestasi kerja yang baik. Serta karyawan yang telah lama bekerja dan
berkontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan.
Kompensasi atau upah juga dapat menentukan kepuasan karyawan
dalam hasil kerja seseorang. Kepuasan karyawan menjadi trik terpenting untuk
mempertahankan para karyawan agar tidak berpindah keperusahaan lain, hal
ini sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Oleh karena itu PT Plato Isoiki menjadikan reward sebagai trik utama
dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi kompensasi yang
diberikan perusahaan kepada karyawan maka semakin tinggi juga motivasi
karyawan dalam bekerja. Namun jangan sampai dengan adanya pemberian
kompensasi disalah gunakan oleh karyawan, jika ada salah seorang yang
menyalah gunakan reward dengan memanfaatkan perusahaan maka karyawan
tersebut harus diberi peringatan dan sanksi (punisment) yang tegas sehingga
tidak merugikan semua pihak.
Pada situasi tertentu, dalam perusahaan harus terdapat hukuman
(punishment) yaitu sebuah cara perusahaan untuk mengarahkan tingkah laku
seseorang agar sesuai dengan tingkah laku secara umum. Punishment ini
diberikan ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak diharapkan oleh
orang yang bersangkutan. hukuman ini bertujuan untuk mendisiplinkan setiap
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karyawan agar bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata cara
perilaku yang telah diterapkan dalam perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan PT Plato Isoiki bandar
lampung juga menerapkan sistem punishment yang sangat tegas, punishment
yang diterapkan perusahaan ini bertujuan agar para karyawan mempunyai efek
jera terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Adapun punishment yang
sudah diterapkan selama ini

di PT Plato isoiki bandar lampung sebagai

berikut:
1) Hukuman Ringan,: teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan,
teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tidak tertulis.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato Isoiki
Bandar Lampung, hukuman ringan yang diberikan PT Plato Isoiki berupa
peringatan lisan secara tegas kepada karyawan yang bersangkutan agar
tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Hukuman ringan ini biasanya
berkaitan dengan absensi karyawan, kedisiplinan bekerja dan juga
tanggung jawab karyawan dalam mengerjakan pekerjaan.
2) Hukuman Sedang,: penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah
direncanakan sebagai karyawan lainnya. Penurunan gaji yang besarnya
sesuai dengan peraturan perusahaan dan penundaan kenaikan jabatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato Isoiki
Bandar Lampung, hukuman sedang yang diberikan kepada karyawan PT
Plato Isoiki ini berupa pemotongan gaji yang besarnya sesuai dengan
peraturan perusahaan. Tetapi, hukuman sedang ini diberikan setelah
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pelaku mendapatkan teguran tegas secara lisan (hukuman ringan).
Hukuman sedang yang biasa terjadi di PT Plato Isoiki masih masih
tergolong tentang absensi, dan juga kedisiplinan karyawan dalam bekerja.
3) Hukuman Berat: penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian
kerja atas permintaaan karyawan yang bersangkutan dan pemutusan
hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato Isoiki
Bandar Lampung, hukuman berat yang telah di terapkan perusahaan ini
adalah pemecatan, karna dalam prinsipnya perusahaan ini bergerak di
bidang konsultan setiap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan
khususnya karyawan kantor tidak bisa di toleransi, jika terjadi kesalahan
yang

berat

maka

mengakibatkan

perusahaan

perusahaan

akan

mengalami

kehilangan
kerugian.

tendernya
Sebagai

yang
contoh

kesalahan berat yang sudah pernah terjadi di PT Plato Isoiki ini adalah
kesalahan karyawan dalam pembuatan proposal pengajuan tender/proyek
maka proposal itu tidak bisa diselesaikan tepat waktu¸ dari kesalahan itu
perusahaan tidak bisa mengikutin pelelangan yang dilakukan Dinas
Pekerja Umum.
Dalam sebuah perusahaan pasti akan mencari karyawan yang
mempunyai moral baik, perilaku sopan serta mempunyai sifat jujur, itu sudah
menjadi pondasi bagi para manajer untuk memilih karyawan yang bemoral
baik sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Moral karyawan
yang baik juga dapat menjad acuan terpenting untuk keberhasilan perusahaan.
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Dari perusahaan yang penulis teliti ini kurang lebihnya telah menetapkan
prinsip-prinsip yang diterapkan dalam islam untuk menuju perusahaan yang
baik, maju dan bermoral baik. Serta berwawasan luas.
Dimensi Reward dan punishment didunia dicirikan oleh dua hal, yaitu
adil dan layak. Adil bermakna bahwa reward dan punishment yang diberikan
harus jelas dan transparan. sedangkan Layak bermakna reward yang diberikan
harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan. Artinya perusahaan
harus memakai standar penggajihan pada perusahaan lain. Ini dimaksudkan
agar tiak menimbulkan kesalah pahaman antara karyawan dan atasan serta
tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Karyawan juga mempunyai hak untuk
meminta upah yang standar dengan perusahaan lain. Islam sangat menegaskan
tentang pembayaran upah yang seperti dalam salah satu riwayat yang
menjelaskan bahwa Rosullullah akan menjadi dalam hari pembalasan terhadap
“orang yang memperkerjakan buruh dan mendapat pekerjaannya di selesaikan
olehnya namun tidak memberi upah kepadanya”. Reward dan punishment
yang dirasakan tidak adil oleh karyawannya, maka tidak mustahil hal tersebut
akan menimbulkan kecemburuan sosialuntuk mencapai keadilan dan
kelayakan yang lebih baik, maka reward dan punishment harus dibedakan
dengan kegiatan manajerial, tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan dan
jabatan.
Dengan pemberian reward dan punishment yang baik dalam perusahaan
maka akan dicapai tujuan-tujuan perusahaan seperti

menghargai prestasi,

mendapatkan karywan yang cakap, mempertahankan karyawan yang ada dan
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bermutu, meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan yang ingin
mendapat kesuksesan dengan mempunyai karyawan bermutu tidak menutup
kemungkinan perusahaan harus melakukan sistem yang sudah dijelaskan
diatas. Karna unuk mendapatkan karyawan yang bermutu tidaklah mudah,
perusahaan harus memberikan reward yang sesuai atas jasanya.
B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang bentuk dan sistem reward yang
diterapkan oleh PT Plato isoiki Bandar Lampung.
Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran
dasar, yaitu Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. Hubungan antara aqidah, syari’ah
dan akhlak dalam konsep Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan
sebuah sistem yang komprehensif. Aqidah adalah ajaran yang berkaitan
dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat,
Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang
prilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran
Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.
Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah
diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia
dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai
aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang
terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang
ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Quran dan Hadits.
Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil,
mashlahat, kebebasan dan tangung jawab, persaudaraan, dan sebagainya.
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Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pemberian kompensasi
Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dan menjadi dasar dalam
Islam untuk menentukan upah bagi tenaga kerja.Di antaranya adalah:
a. Kesepakatan dan kerelaan antara ajir (karyawan) dan mustajir (perusahaan)
Dalam segala jenis akad dan transaksi bisnis, terciptanya unsur rela
sama rela antara pihak-pihak didalamnya sangat dikedepankan. Islam
melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak
dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam
memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil. Sebagaimana yang
Allah jelaskan dalam QS. An-Nisa : 29:

         
             
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Plato Isoiki
Bandar Lampung dalam pemberian kompensasi masih sepenuhnya
menjadi aturan perusahaan, untuk kesepakatan mereka menggunakan
perjanjian kontrak kerja dan untuk kerelaan karyawan perusahaan
menggunakan prinsip suka sama suka, perusahaan menjabarkan dan
menginformasikan dengan sejelas-jelasnya tugas dan tanggung jawab
karyawan, sehingga memudahkan karyawan didalam mengedepankan
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perusahaan dan menciptakan perusahaan yang mampu bersaing dengan
perusahaan yang lain.
b. Mencukupi kebutuhan dasar
Gaji yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar para karyawan.
Setidaknya, dengan terpenuhi kebetuhan dasar, para karyawan akan
merasa diperhatikan oleh perusahaan sehingga tercipta hubungan
emosional yang kuat antara karyawan dan perusahaan dan menciptakan
loyalitas kerja karyawan terhadap perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung. Perusahaan ini telah dapat mencukupi kebutuhan dasar
karyawannya, kebutuhan yang dimaksud ialah kebutuhan yang berkaitan
dengan pangan, sandang, dan papan dengan perolehan gaji karyawan ratarata sebesar Rp 3.000.000 maka karyawan dapat menyukupi kebutuhankebutuhan dasarnya.
c. Proporsional dan transparan
kompensasi adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan
demikian salah satu tolak ukur penentuan gaji yang proporsional adalah
yang sesuai dengan job desc yang melekat pada tiap-tiap pekerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung. Dalam mengukur penentuan gaji tidak didasarkan
tingkat pendidikan, karena bersifat transparan yaitu karyawan mengetahui
secara langsung jumlah gaji yang mereka terima, sedangkan dalam
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pemberian kompensasi atas prestasi hanya didapatkan oleh karyawan yang
memiliki keahlian khusus di bidangnya.
d. Partnership relationship
Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan,
majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan adalah hubungan
partnersip. Dimana keduanya saling melengkapi, dengan hubungan ini
maka tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika
berpapasan dengan bawahannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung. Sudah sangat terlihat dimana dalam pelaksaaan demi
mewujudkan perusahan yang diharapkan terdapat kerjasama yang baik
yaitu dimana para karyawan saling membantu dalam hal apapun, sehingga
memudahkan karyawan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah berikut:
Artinya: “mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk
dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan
sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana
yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka di luar
kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka maka
bantulah mereka.” (HR. Muslim)
e. Tidak menunda hak karyawan
Termasuk hal yang zhalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak
karyawan dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa
alasan yang nyata dan dibenarkan. Penundaan pembayaran Rasulullah
menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan
hak pegawai yang harus segera dipenuhi.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar Lampung. Dalam pemberian gaji sudah sesuai dan tidak melebihi
waktu pemberian yang ditetapkan perusahaan yaitu setiap tanggal 25
perbulannya, sehingga para karyawan tidak merasa dirugikan, meskipun
ada keterlambatan pembayaran gaji tidak sampai melebihi waktu 1 minggu
dari pembayaran.
f. Tidak mengeksploitasi tenagakerja
Para karyawan atau pekerja tidak diperlakukan sebagaimana mesin
yang terus menerus dipicu tenaganya demi mengejar target perusahaan.
Hal tersebut jika dilakukan merupakan termasuk bentuk eksploitasi
karyawan. Akan tetapi, perusahaan haruslah memperlakukan karyawan
secara manusiawi. Harus memperhatikan keseimbangan waktu dan
tenaganya untuk bekerja dan bersama keluarga.
(ﻚ )رواه إﺑﻦ ﺣﺒﺎن
َ ِﻚ أَﺟْ ًﺮا ﻓِﻲْ َﻣ َﻮا ِز ْﯾﻨ
َ َﻚ ﻣِﻦْ َﻋ َﻤﻠِ ِﮫ ﻛَﺎنَ ﻟ
َ ﻣَﺎ َﺧﻔﱠﻔْﺖَ ﻋَﻦْ َﺧﺎ ِد ِﻣ
Artinya: “keringanan yang kamu berikan kepada budakmu maka itu
menjadi pahala timbangan amalmu.” (HR. Ibnu Hibban)
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato isoiki
Bandar

Lampung,

perusahaan

tidak

pernah

memporsir

tenaga

karyawannya dengan memintanya untuk terus bekerja. Sebagai contohnya:
karyawan selalu pulang tepat waktu kecuali ada lemburan pekerjaan,
sebagai gantinya mereka mendapat uang lembur.
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Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan bermu’amalat (ekonomi)
di dalam Islam. Cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang
sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.
Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi metode
targhib dan tarhib,

yang

pada

sistem reward dan punishment.Dalam

saat

ini

dikenal

konsep manajemen

sumber

dengan
daya

manusia reward dan punishment merupakan salah satu alat untuk peningkatan
motivasi

para karyawan.

Selain

motivasi, reward dan punishment juga

bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau
meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya.
Adapun Reward yang diberikan PT. Plato isoiki tidaklah hanya
bertujuan untuk memberikan

penghargaan kepada karyawannya, tetapi

haruslah mendasarkan pada nilai-nilai syari’ah guna mewujudkan nilai
ketaqwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka
menjalankan misi syari’at Islam. PT Plato isoiki memberikan upah sebagai
salah satu rewardnya, Tentunya dengan hal tersebut dilakukan tidaklah hanya
berorientasi pada komitmen materi semua, namun sebagai bagian dari nilai
ibadah. Misalnya bagi karyawan yang sudah mempunyai keluarga bekerja ini
sebagai sarana mencari nafkah dan juga mencari pahala. Islam memandang
pemberian imbalan atau upah harus sesuai dengan porsiny dan tidak menindas
pihak manapun. Islam juga memandang seorang buruh sebagai saudaranya,
karena dalam suatu hadis yang menjelaskan:
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َْﺖ أَﻳْ ِﺪﻳْ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄَﻃْﻌِﻤ ُْﻮُﻫ ْﻢ ﳑِﱠﺎ ﺗَﺄْ ُﻛﻠ ُْﻮ َن َو أَﻟْﺒِﺴ ُْﻮُﻫ ْﻢ ﳑِﱠﺎ ﺗَـ ْﻠﺒَﺴ ُْﻮ َن
َ ُﻫ ْﻢ إِ ْﺧﻮَاﻧُ ُﻜ ْﻢ َﺟ َﻌﻠَ ُﻬ ُﻢ اﷲُ ﲢ
(وََﻻ ﺗُ َﻜﻠﱢﻔ ُْﻮُﻫ ْﻢ ﻣَﺎ ﻳـَ ْﻐﻠِﺒُـ ُﻬ ْﻢ ﻓَِﺈ ْن َﻛﻠﱠ ْﻔﺘُﻤ ُْﻮُﻫ ْﻢ ﻓَﺄَ ِﻋْﻴـﻨـ ُْﻮُﻫ ْﻢ )رواﻩ اﳌﺴﻠﻢ
Artinya: “mereka adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk
dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu berilah mereka makan sebagaimana
yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana yang kamu pakai,
dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu
memberikan beban kepada mereka maka bantulah mereka.” (HR. Muslim)
Ayat diatas menjelaskan Islam memandang seorang buruh sebagian
besar dari keluarga kita yang harus diperlakukan selayaknya, dan perlu
dihargai keadaannya walaupun hanya karyawan biasa.Dalam konsep Ekonomi
Islam reward dapat dikatakan Upah, upah adalah tranasksi yang lazim
dilakukan di masyarakat dari berbagai status dan strata sosial. Tentu saja
hukum dari upah adalah mubah (boleh) karena upah termasuk kedalam
domain muamalah dimana hukum asal dari setiap muamalah adalah boleh,
kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Mengingat banyaknya ayat AlQuran dan hadist yang dijadikan argumentasi ulama, maka status
kemubahannya menjadi semakin kuat. Landasan Al-Quran yang dikemukakan
adalah sebagai berikut:
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Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,
tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya
mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka
Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalaukamumau,
niscayakamumengambilupahuntukitu". (QS. Al-Kahfi [18] : 77)

           
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat
lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qashash [28] : 26)
Sistem yang dipergunakan PT Plato isoiki

dalam memberikan

kompensasi atau reward terhadap karyawannya dapat

mempengaruhi

kepuasan kerja karyawan. setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil
kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan tehadap pihak lain. Prinsip
pemerataan terhadap semua mahluk yang tercantum dalam surat Al Baqarah
ayat 279:

            

     

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”
Ekonomi Islam melihat kompensasi atau reward sangat besar kaitannya
dengan konsep moral. Kedua, kompensasi dalam islam tidak hanya sebatas
materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni,
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berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Jika moral diabaikan
diletakkan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep
moral diletakkan diluar yang artinya, konsep moral diperlukan untuk
menerapkan kompensasi dimensi dunia agar kompensasi dimensi akherat
dapat tercapai.
Terkait dengan hal diatas yang diterapkan PT Plato Isoki dalam
Ekonomi Islam diantaranya tidak hanya mengandalkan materi dunia saja
namun mengutamakan pula materi akhirat, sebab dengan mengetahui
kompensasi syari’at maka tercapailah tujuan bersama sesuai dengan dasar
hukum ekonomi Islam diantaranya dalam memberikan reward dan punishmen
kepada karyawan bersikap adil, apabila karyawan dalam memberikan
tugasnya dengan baik dengan memberikan imbalan atas tenaga kerja yang
diberikan oleh karyawan kepada PT Plato isoiki.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato Isoiki terkait
dengan reward yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.Menurut Bapak
Yani salah seorang karyawan PT Plato Isoiki Bandar Lampung dalam
penentuan upah kepada peserta yang diberikan PT Plato isoki bersikap adil
kepada peserta, karena tidak berlebihan tidak pula sedikit jadi dalam hal
pemberian upah bersifat profosional, tidak membeda-bedakan karyawan
lainnya, menjamin kesejahteraan karyawan, memberikan rasa aman,
memberikan kepuasan dan bersifat transfaran dalam pembagian rewardnya.
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Dalam al-quran adil bermakna proposional dijelaskan dalam QS. An-najm
ayat 39.

      
Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang Telah diusahakannya”.
Segitu pentingnya upah yang harus diberikan dan diperhatikan oleh
Islam, semua itu diharapkan untuk mendapatkan keadilan bagi seorang buruhburuh agar mendapatkan hak-haknya dalam bekerja dan pengorbanan waktu
serta tenaganya untuk perusahaan, islam juga menegaskan pembayaran upah
hrus segera di bayarkan setelah pekerjaan selesai. Sebagai mana Rassullah
SAW bersabdah dalam HR. Ibnu Majah sebagaiberikut :

َُِﻒ َﻋَﺮﻗُﻪ
أَ ْﻋﻄُﻮْا ْاﻷ َِﺟْﻴـَﺮ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﳚ ﱠ
Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR.
Ibnu Majah, dishahihkan Al-Albani)
Dari kesimpulan diatas faktor yang dirasakan karyawan terhadap
reward yang diberikan PT Plato isoki sudah menjalankan dengan syari’at
Islam bersikap adil atas pemberian imbalan, tidak membeda-bedakan
karyawan lainnya.Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa
PT Plato isoiki dalam pemberian reward yang sesuai dengan hukum-hukum
Ekonomi Islam, Misalnya dalam pemberian upah, upah ialah bentuk uang
yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai
seorang karyawan, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Plato
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isoiki, karyawan mendapatkan gaji minimum sebesar Rp. 3.000.000dan
pembayaran upah yang diberikan oleh PT Plato Isoiki ini sudah mengikuti
Upah Minimum Regional (UMR) yang ada di Bandar Lampung pada tahun
2016 yaitu sebesar Rp.1.763.000.Sedangkan dalam Islam pembayaran yang
diberikan majikan kepada peserta atas usahanya.Dalam hal ini PT Plato Isoiki
Bandar Lampung sudah memberikan upah ataupun gaji yang sesuai tidak
berlebihan ataupun tidak sedikit, berkecukupan untuk karyawan, sehingga
dapat menjamin karyawannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya,
dan dapat memotivasi karyawan agar lebih bersemangat lagi di dalam
menjalankan tugasnya masing-masing.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas kiranya
dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Reward adalah ganjaran, hadiah atau imbalan yang diberikan pada
karyawannya dengan tujuan agar seseorang lebih giat dalam usahanya.
Pada PT Plato isoiki bandar lampung penerapan reward dalam perusahaan
mampu memberikan dorongan serta motivasi dalam meningkatkan
loyalitas karyawan kepada perusahaan. Sedangkan Punishment yaitu
sebuah ancaman, peringatan, hukuman yang diberikan dengan tujuan
untuk memperbaiki kinerja karyawan yang telah melanggar. Punishment
yang diberikan oleh PT Plato Isoiki Bandar lampung terdapat beberapa
macam, yaitu untuk tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan di
bagian kantor, hukuman yang diberikan berupa teguran hingga pemecatan.
Tetapi untuk kesalahan yang dilakukan pekerja lapangan, hukumannya
berupa pemecatan, sehingga memotivasi karyawan untuk lebih semangat
bekerja dan membangun perusahaan yang diinginkan.
2. PT Plato Isoiki Bandar Lampung sudah menerapkan pemberian Reward
dan punishment sesuai dengan Syari’at Ekonomi Islam yaitu dalam contoh
Islam memandang seorang buruh sebagian besar dari keluarga kita yang
harus diperlakukan selayaknya dan perlu dihargai keadaannya walaupun
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hanya karyawan biasa, pemberian Reward yang layak bagi karyawan
merupakan komponen penting dalam keberlangsungan usaha sebuah
perusahaan. PT Plato Isoiki akan berusaha lagi membuat system
pengupahan yang adil sesuai dengan kinerja dan mencukupi kebutuhan
dasar para karyawannya.

B. Saran
Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut di atas kiranya dapat
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Saran bagi PT Plato Isoiki Bandar Lampung
Dalam pemberian gaji, bonus dan juga tunjangan-tujangan lain,
menurut saya PT Plato Isoiki sudah sesuai jika dibandingkan dengan
perusahaan konsultan lain, hanya saja pihak perusahaan agar lebih
meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat bekerja. karna gaji
besar bukan ukuran yang dapat membuat semua orang nyaman.bagi
karyawan tempat kerja adalah rumah kedua bagi mereka.
2. Bagi karyawan PT Plato isoiki bandar lampung
Untuk karyawan PT Plato isoiki harus lebih ditingkatkan lagi semangat
kerjanya agar dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya
dengan maksimal, lebih meningkatkan kerja sama yang lebih dari yang
sudah diterapkan saat ini.
3. Bagi pembaca/penulis selanjutnya
Bagi pembaca SKRIPSI ini, apabila memiliki minat untuk meneliti
tentang penelitian ini, penulis harapkan dapat meneliti lebih dalam
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lagimengenai penelitian(dalam penulisan skripsi ini), apabila ada
kekurangan skripsi ini, penulis harapkan agar pembaca mencari solusi
dari kekurangan skripsi ini dengan menambah referensi bacaan dari
yang lain.
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2. Jenis punisment apa yang diberikan untuk karyawan di PT. Plato isoiki?
3. Menurut bapak/ibu, apakah reward yang ada di perusahaan ini sudah
sesuai untuk membuat para karyawan menjadi termotivasi untuk lebih giat
bekerja?
4. Menurut bapak/ibu, apakah punisment yang ada di perusahaan ini sudah
dapat membuat efek jera untuk para karyawan yang melanggar peraturan
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5. Apakah reward yang diberikan perusahaan ini bisa dapat membuat
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