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This research is aimed at finding how smart phone as one of the very important tools nowadays
develops learning environment which is suited with the current learners‟learning styles and attitude
who now can not be separated from the mobile phone. It is also aimed at easing the lecturers in
creating the knowledge management when providing the lectures. The focus of this research is finding
how important the smart phone in knowledge management process at the STIE PERTIWI while the
sub focuses are how effective the lecturers in using the smart phones during the knowledge
mangement process and how students response in using the smart phone for the shake of effective and
supportive knowledge management process.
The reseach uses qualitative research method with a case study model. The data were taken from the
students as participants of the research by conducting interviews and giving them list of questions.
The researcher as apart of the research participants collected the data for a semester during the
teaching and learning. The students who beccome participants are the students of the researcher as
the research was conducted during the learning process.
The research found that most of the students, 97% have and use smart phone in their daily lives and
only less than a half number , 47% use them for the shake of education or knowledge sources.
The research also found that they feel better informed when having discussion with enough resources
and knowledge.
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1. INTRODUCTION
A rapid and dynamic change within the society forces the organization to keep on innovation. If
it doesn‟t move forward adjusting the society‟s development the organization will not have a
business in the future. It‟s also if the organization moves without an innovation it will soon
become a story as it can not compete with others which adjust and enhance continuous
innovation within its business activities.
Amy C Edmondson

( 2013 ) states that „innovation thrives when people from different

backgrounds come together to develop new possibilities that none of them could have envisioned
alone‟ . It can be concluded that innovation within an organization is a synergy of many from
different backgrounds to develop and create possibilities in business environments.
Rhenald Kasali in his article on Kompas online dated August 24, 2015 has his own analysis that
categorises the changes in the society and business environment into 3 S, sudden shift, speed, and
surprise. It can be concluded that naturally the organization can keep on developing as the
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organization doesn‟t stop doing the innovation. The innovation can be based on the needs of the
society which develop and change very fast or anticipate the development itself so that when the
changes come into effect the organization has already been ready to face. The local, regional and
international economical and financial trend and condition needs organization and people that
create, support, catalize and accelerate the high innitiative of the high innovative based.
In education sector the innovation can not also be separated from the daily activities. The
innovation within educational sector can be as using modern and high technology tools and
facilities, and also how lecturers keep on upgrading their skills and knowledge especially in using
the smart phone during teaching and learning proccess.
The rapid changes in the technology and the way students think about the certain knowledge can
create two different points of view, positive and negative. For those who are positive, the
development of technology can be used as a tool of the learning and teaching proccesses but on
the other hand it can create the challenges for those in preparing the learning and teaching
proccess.
Currently most of the students, if not all, have smart phones at whatever the level of their
economy. Smart phone has been viewed as a part of our lives and without the smart phone it
seems that we can not live our lives normally. But the fact is that smart phone is not like its name.
The researches have found that the users of smart phone uses only 10% of its features. A very
small percentage.
Most of the leacturers still see that the smart phones become the barriers in teaching and learning
proccess as the students are busy with their smart phone for their own enjoyment in accessing the
social media group such as facebook, twitter, whatsup, line, and etc. On the other hand the smart
phone can help the learning and teaching proccess provide benefits in interacting during the
session. The leacturers can direct the students to use the smart phone in the class only for the sake
of developing and supporting the learning proccess so the learning and teaching proccess can be
interactive, supportive and enjoyable.
The focus of this research is to find how important the use of the smart phone in the learning and
teaching proccess while the sub focus is how students respond positively to the learning and
teaching proccess through smart phone and how effective the lecturers in using the smart phone
in the learning and teaching proccess.
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2. THEORETICAL REVIEWS
Amy C Edmondson ( 2013 ) states that innovation is “ the ability to develop creative, viable,
new products or services that solve a problem or serve a need, and do so profitably which
requires teamwork, an organizational culture that embarces paradox, and an unusual leadership
mind-set.” It can be concluded that innovation is the ability to develop product and services.
Innovation can stand alone as it needs cooperation, team work and organizational culture to
develop it. Innovation is a comprehensive way in maintaining business in progress.
Thomas A Meyer ( 2015 ) in his book Innovate, How great companies get started in
terrible times, states

„great innovation is the result of a sustained process of countless

repetitions, each of which fine-tunes the innovation to the market‟s needs. Big companies see
that innovation is a continuous and repetitive proccess to meet the needs of the customers.
Donald P Ely ( 1982 ) states that „An innovation is an idea for accomplishing some
recognition social and in a new way or for a means of accomplishing some social.‟ The term of
innovation is generally included into three categories, inventions which means as a creative
proccesses in which two or more concepts are combined in a new way to create new
configuration unknown previously by people involved.
Murray J. Ennex ( 2009 ) states „Knowledge Management is the practice of selectively
applying knowledge from previous experiences of decision making to current and future decision
making activities with the express purpose of improving the organization‟s effectiveness. It can be
concluded that the learning process is a part of the knoledge management so that providing and
using the model that close with them in acquiring the learning is a way to help them learn and
spread the knowledge.
In this reserach the researcher defines the innovation as a new way how the lecturers uses
technology or smart phone in this context, in the learning and teaching proccess. It is meant that
the ownership of the smart phone can be an important source to develop great discussion
proccess.

3. RESEARCH METHODOLOGY
This research uses qualitative method with explanatories case study approach. The
informants of this research are lecturers and students of STIE PERTIWI students 3,5 and 7
semesters. This model can provide deep analysis as the reseracher is also a part of the research
itself so that he can feel and see the situation.
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Technique and data collection procedures used in this research uses qualitative data such
as observation, interviews, documents, and files. Those 4 techniques can complete each other to
support the needed information. ( Silverman, 1994, 9 )
The data analysis procedures used in this research is based on the Miles and Hubberman
which consists of three, data reduction, data display and data verification. While the data
accuracy is based on the Meleong ( 2006, 324 – 326 ) which consists of 4 criteria, credibility,
transferability, dependability and conformability.
Data were taken from, 26 semester 3 students with the subject of Human Resources
Management, 55 semester 5 students with the subject Desision Making and 12 semester 7
students with the subject Strategic Management. All participants are 93 students. The researcher
is a lecturer of the subjects mentioned above.

3. FINDING AND ANALYSIS
From the research we can see that the innovation proccesss during the learning and teaching
is not because the use of modern tool but it‟s mostly because the eagerness of all stake holders
and especially lecturers in advancing technology to help create, supportive and effective learning
and teaching proccess. Effective learning means that students can learn and gain knowledge as
the way they are now. The language, the behaviour and learning styles. Of course the lecturers
should also adjust his/her teaching styles suitable with the learning styles the students have in
each different class.
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Informants of this research consists of 93 students shown in the table 1.

No
1
2.
3.
4.

Tabel 1 : Research Participants
Course
Human Resources Management

Semester

Informants
3
26 students

Decision Making Technique

5

30 students

Human Resources Planning

5

25 students

Strategics Management

7

12 students

Total

93 students

From the above data the researcher tried to see from different course so he can find the real
pictures regarding the topics.

No
1
2.

Tabel 2: Informants Profile
References
Own smart phone
Doesn‟t own smart phone
Total

Total

Persentage (%)
87

93%

6

7%

93

100%

The above data have shown that most of the students have already got the smart phone in
which they use it as an accesories that don‟t give positive effects on the teaching and learning
proccess. If it can be focused on the positive trend, the benefits of smart phone can be a lot wider.

3.1 The awareness of lecturers in using smart phone during the learning proccess.
The research has shown that not all lecturers are benefitting from the smart phone as a tool of
developing and improving the learning and teaching processes. The finding also have shown that the
lecturers are doubtfull in using it for the goodness of teaching and learning processes.
No
1
2.
3.
4.

Table 3: Lecturers awareness (participants :; 10 lecturers )
Statements
Total
Using smart phone in the teaching and learning
proccess.
Doesn‟t use smart phone in the teaching and learning
proccess.
Smart phone provides benefits in the learning
proccess.
Smart phone doesn‟t provide benefits in the learning
proccess.

3

Persentage
30%

7

70%

6

60%

4

40%

The result showed that the lecturers were still doubtfull in using smart phone in their knowledge
management proccess. It is caused by more open infomation which gives negative effects to the
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lecturers if they are not prepared well. It creates the fear from the lecturers facing critical students who
keep asking if they know better from the technological devices. But basically the use of smart phone
in the teaching and learning proccess can support and force lecturers and give positive feedback so
that they can prepare the materials well.

3.2 Students’s responses in using smart phone in the knowledge management proccess.
No
1
2.
3.
4.
5.
6.

Table 4: Students‟ Response
Results

Total

Persentage

Broaden knowledge

90

96%

Accustomed to talking based on the data dan facts

80

86%

More interesting discussion

83

89%

Develop respectfull environment

87

93%

Build confidence

91

97%

Be more clever in arguing the topics

84

90%

Total
The results showed that basically the students are eager to learn using smart phone and get the benefit
from using it. But there must be a management policy that using smart phone during the lesson are
legal. The lecturers are also aware that if students open their gadgets it doesn‟t mean that the students
use it for their entertainment but for the sake of knowledge management proccess.
The positive things from using the smart phone are that they can be more factual and data based when
arguing and discussing. The jobs of the lecturers are to push students how to develop learning and
teaching using the gadgets.

4. CONCLUSION
The use of smart phone in the knowledge management process is actually without a barrier.
The fear of the lecturers in using the smart phone as a teaching media can a barrier why teaching and
learning digital can be perfect in all academical institutes.
The research shows that lecturers who mostly come from the older generation and digital
immigrants have the fear in using the smart phone in their teaching and learning proccess. The fear is
based on the questions arising from their mind, 1) How the use of the smart phone can work
effectively? 2) How to avoid that the lecturers were seen stupid in front of the students. This
psychological factor is still in their mind as the older generation still believes in the concept of
„lecturers know all‟ and the only source of information while the presence of the gadget splits the
knowledge source not only in the lecturers but also in the technological tools like smart phone. Today
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the lecturers have a function as the learning facilitators. 3) the students will know better than I do
syndrome. It becomes the barrier for the lecturers in using the technological tools.
The proverb from Albert Einstein who said that “I never teach my students. I only provide the
conditions in which they can learn.” It can be conluded that the lecturers should adjust the teaching
styles into the learning styles that the students have to create supportive and effective knowledge
management proccess.
It can be concluded that the use of the technology in the knowledge management proccess can
help both lecturers and students get better results. Finally the learning outcomes can be achieved well
and the learning will be fun and interesting.
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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP TURNOVER KARYAWAN
BERDASARKAN PENYEBABNYA PADA RS SENTRA MEDIKA CIKARANG”
Pupung Purnamasari
Dosen STIE-Pertiwi Bekasi
Yulianty
Mahasiswa STIE-Pertiwi Bekasi
Abstrak
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang
memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Tugas MSDM adalah mengelola unsur manusia
secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Di dalam organisasi, manusia
merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam suatu organisasi. Tanpa peran manusia meskipun
berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia,organisasi tidak akan berjalan. Karena manusia
merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi.
Oleh karena itu hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif demi tercapainya tujuan
organisasi. Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen karena
keberhasilan manajemen dan yang lain itu tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila
individu dalam perusahaan yaitu SDM-nya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap berjalan
efektif.
Dalam dunia kerja, pastilah ada yang namanya seorang karyawan. Dan karyawan merupakan roda
penggerak dari sebuah perusahaan yang amat penting keberadaannya dan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Harus diakui bahwa tanpa karyawan,
Perusahaan tidak bisa mengembangkan dan membesarkan usaha perusahaan.
Pendahuluan
Latar Belakang
Bahwa Identifikasi Masalah yang dapat dirangkum dalam penelitian ini adalah, berdasarkan hasil
wawancara penulis dimana penulis adalah staf SDM Kepegawaian di RS Sentra Medika Cikarang
yang melakukan exit interview kepada karyawan yang akan resign, dan sebagian besar karyawan
tersebut menyatakan alasan mereka akan resign yaitu karena pengaruh lingkungan kerjanya. Oleh
sebab itu penulis sangat tertarik untuk mengambil penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja
terhadap turnover karyawan yang didasari oleh landasan teori sebagai rujukan yaitu :
Landasan teori/gran disain teori yang akan sebagai rujukan adalah :
1. Menurut Barry Render & Jay Heizer (2001:239) : Lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik
tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan dan mutu kehidupan kerja mereka.
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk
dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai, jika pegawai
menyenangi lingkungan kerja dimana ia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat
bekerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan
optimal prestasi kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang
terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik
tempat pegawai bekerja.
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2. Nitisemito (2012, h. 197) : Usaha untuk menurunkan tingkat turn over karyawan, diantaranya
adalah dengan memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang
ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam mejalankan tugas – tugas yang
dibebankan, misalnya kebersihan, musik dan sebagainya.
Lingkungan kerja fisik dalam suatu perusahaan merupakan suatu kondisi pekerjaan untuk
memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam pencapaian tujuan yang
diinginkan oleh suatu perusahaan. Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan
mudah jatuh sakit, mudah stress, sulit berkonsentrasi dan menurunnya produktivitas kerja. Bayangkan
saja, jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu
padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja
karyawan.
Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja antara lain dapat dilakukan dengan jalan
memelihara prasarana fisik seperti seperti kebersihan yang selalu terjaga, penerangan cahaya yang
cukup, ventilasi udara, suara music dan tata ruang kantor yang nyaman. Karena lingkungan kerja
dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang – orang yang ada di dalam
lingkungannya (Nitisemito 2012, h.183). Pihak manajemen perusahaan juga hendaknya mampu
mendorong inisiatif dan kreatifitas. Kondisi seperti inilah yang selanjutnya menciptakan antusiasme
untuk bersatu dalam organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan denga meningkatkan
kinerja karyawan.
Namun demikian, faktanya bahwa sehebat apapun perusahaan mempertahankan karyawannya,
selalu ada saja karyawan yang memutuskan untuk berhenti bekerja atau resign. Tentunya, dengan
berbagai alasan yang mungkin tidak bisa dimengerti mengapa sampai karyawan tersebut keluar. Apa
lagi, jika karyawan keluar tanpa adanya alasan apapun
Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada RS Sentra Medika Cikarang yang merupakan
perusahaan bergerak dibidang jasa kesehatan atau rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan RS Sentra
Medika Cikarang adalah memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat luas dan,
perusahaan-perusahaan dengan berbagai fasilitas terlengkap di daerah cikarang. Maka RS Sentra
Medika Cikarang sangat membutuhkan karyawan yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, tujuan
yang realitas, rencana kerja yang menyeluruh, berani mengambil resiko yang dihadapai, untuk
memberikan pelayanan yang terpadu kepada pasien dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit,
maka pendapatan Rumah Sakit pun akan meningkat.
Oleh karena itu salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat turn over karyawan dan
menciptakan lingkungan kerja yang baik serta kondusif. Untuk itulah, maka langkah – langkah yang
dilakukan untuk mengurangi turn over karyawan sangat diperlukan, dengan melihat lingkungan kerja
RS Sentra Medika Cikarang dari hasil observasi yang dilakukan yaitu suasana kerja, fasilitas kerja,
hubungan dengan atasan, dan hubungan dengan rekan kerja.
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kenyamanan karyawan dalam bekerja yang
merupakan suatu masalah yang mungkin terjadi pada lingkungan kerja. Karena berdasarkan data
kepegawaian di RS Sentra Medika Cikarang dalam periode 1 (satu) tahun terakhir yaitu 2016 (data
diambil sejak bulan Januari – Desember 2016), karyawan yang keluar mencapai 117 orang, sedangkan
untuk periode 1 (satu) tahun sebelumnya yaitu 2015 (data diambil sejak bulan Januari – Desember
2015) karyawan yang keluar hanya 64 orang.

10

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang
akan diteliti mengenai lingkungan kerja yaitu suasana kerja, fasilitas kerja, hubungan dengan atasan,
dan hubungan dengan rekan kerja yang sangat berpengaruh terhadap banyaknya turn over karyawan.
Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover karyawan pada RS Sentra Medika
Cikarang ?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan pada RS Sentra Medika Cikarang adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap turn over karyawan karyawan pada RS Sentra
Medika Cikarang
Manfaat penelitian yang dilakukan pada RS Sentra Medika Cikarang adalah sebagai berikut :
1. Bagi RS Sentra Medika Cikarang
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertinbangan dan masukan bagi RS Sentra Medika
Cikarang dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik.
2. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan
dan pengetahuan tentang pengaruh lingkungan kerja dan dampaknya terhadap turn over karyawan
pada RS Sentra Medika Cikarang.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan
lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karywan serta dampaknya terhadap banyaknya
turn over karyawan.
Landasan Teori
Manajemen Sumber Daya Manusia
Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia menurut M. Manullang adalah seni dan ilmu
perencanaan pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
lebih dahulu dengan adanya kepuasaan diri para pekerja. Adapun tujuan manajemen sumber daya
manusia yang baik adalah mencapai efisiensi dan menciptakan kerja sama antara pemimpin
perusahaan dan bawahan dalam kemajuan perusahaan. Yang dimaksud efisiensi adalah pengunaan
tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya untuk dapat memenuhi inisiatif pada para
tenaga kerja sehingga diharapkan akan dapat membantu dalam mencapai suatu tujuan perusahaan.
Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya
manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif.
Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana
seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan
memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas).
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah bagian dari manajemen. Oleh karena itu,
teori - teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya. Dalam Manajemen Sumber Daya

11

Manusia (MSDM) pembahasannya lebih memfokuskan mengenai pengaturan peranan manusia dalam
mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi masalah perencanaan (human resources
planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, pelatihan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk
menbantu terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Jelasnya MSDM mengatur tenaga kerja
manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, dan kepuasan karyawan.
Manajemen Sumber daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagi masalah pada
ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang
aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Menurut Dessler dalam buku (MSDM : 2009) Manajemen sumber daya manusia dapat
didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan
aspek “Orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan,
penyaringan, pelatihan, pengimbangan, dan penilaian.
Menurut Malayu S.P Hasibuan (2013:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan
dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan, dan masyarakat. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha,
karyawan, dan pemimpin.
Sebagaimana dari definisi Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM) berdasarkan para ahli,
penulis menyimpulkan bahwa Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM)merupakan kegiatan
perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai
tujuan baik secara individu maupun organisasi. Walaupun objeknya sama – sama manusia, namun
pada hakikatnya ada perbedaan hakiki antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen
tenaga kerja atau dengan manajemen personalia.
Sudah merupakan tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola manusia seefektif
mungkin, agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang merasa puas dan memuaskan.
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri
pada sumber daya manusia.
Lingkungan Kerja
Pengertian Lingkungan kerja
Lingkungan kerja merupakan tempat dimana para karyawan melakukan aktivitas bekerja.
Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam rangka mencapai
hasil kerjanya. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan
manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan,
namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan
proses produksi tersebut.
Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja.
Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja. Pada saat ini
lingkungan kerja dapat didesain sedemikian rupa untuk menciptakan hubungan kerja yang mengikat
pekerja dalam lingkungannya.
Lingkungan kerja yang baik adalah yang aman, tenteram, bersih, tidak bising, terang dan
bebas dari segala macam ancaman dan gangguan yang dapat menghambat karyawan untuk bekerja
secara optimal. Lingkungan kerja yang kondusif akan membawa dampak baik bagi kelangsungan
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karyawan bekerja, sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang kondusif akan membawa dampak negatif
bagi kelangsungan karyawan bekerja.
Lingkungan kerja merupakan salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan
suatu pekerjaan, tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat
psikologis. Sedangkan pengaruhnya itu sendiri dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif.
Menurut Sedarmayanti (2011: 21) “secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi
2 yakni: 1) lingkungan kerja fisik, dan 2) lingkungan kerja non fisik”.
Hubungan kerja antara bawahan dengan atasan
Maksudnya adalah hubungan kerja yang bersifat hirarki antara bawahan dan atasan yang
didasarkan dari adanya komunikasi yang baik, sehingga segala sesuatunya akan berjalan dengan
lancar sesuai aturan yang ada.
Adapun menurut pendapat Umar (2008:28) yang mengatakan bahwa komunikasi yang baik
antara bawahan dan atasan biasanya digunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang
aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi :
1. Laporan pelaksanaan kerja
2. Usulan anggaran
3. Saran-saran yang menyangkut pelaksanaan tugas
4. Pendapat-pendapat serta keluhan-keluhan dalam pekerjaan.
Jadi dengan terjalinnya hubungan komunikasi yang lancar dan baik, akan dapat memberikan
keuntungan terhadap semua pihak yang terkait dan pekerjaan pun dapat terselesaikan sesuai dengan
yang ditargetkan.
b. Hubungan kerja antar pegawai
Untuk menciptakan suatu tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau instansi pemerintah,
maka harus terdapat adanya kerjasama yang baik antar sesama pegawai/pekerja, maupun antar
bawahan dengan atasan ataupun pimpinan. Sebab dengan demikian akan menambah suasana yang
harmonis dalam sebuah kegiatan organisasi, sehingga pekerjaan yang diberikan oleh atasan tidak
menjadi sebuah beban bagi pegawai.
c. Tata kerja/Suasana kerja dan kemampuan menyesuaikan diri yang baik
Kondisi suasana kerja yang ideal tentunya adalah ruang waktu dan tempat yang amat
menyenangkan, sebab dengan susana kerjalah akan dapat menyelesaikan banyak masalah dan
persoalan-persoalan pekerjaan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk hal ini
setiap pegawai akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang ia kerjakan dan
sekaligus dapat melatih setiap pegawai untuk terampil bekerja di bidangnya masing-masing.
d. Tersedianya fasilitas kerja
Hal ini dimaksudakan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kerj
lengkap/ mutahir. Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu
penunjang proses kelancaran dalam bekerja.
Selain itu, suasana kerja yang diharapkan juga harusnya mampu menghindarkan pegawai dari
adanya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab serta bisa menggunakan
waktu, tenaga, ruang secara efektif dan efisien. Dan untuk menguatkan mengenai pendapat tersebut,
dibawah ini para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai tata kerja yakni menurut pendapat
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yang dikemukan oleh Heidjrachman dan Husnan (2002: 187), yang menyatakan bahwa tata kerja yang
baik disasarkan pada keahlian ataupun keterampilan pegawai, agar kemampuan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan dapat menimbulkan kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap hasil kerja pegawai yang bersangkutan.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin serasinya suasana didalam kerja, maka hal tersebut
akan memicu peningkatan prestasi kerja pegawai, sehingga hasil yang akan diperoleh mempunyai
mutu yang tinggi dan kecilnya kesalahan yang akan terjadi dalam pekerjaan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Suatu lingkungan kerja bisa dikatakan baik apabila pekerja bisa melakukan pekerjaan secara
optimal, sehat, aman, dan nyaman. Keadaan lingkungan yang kurang baik akan membutuhkan tenaga
yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak dan tidak efesien. Banyak sekali factor-faktor yang
mempengaruhi lingkungan.
Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Soedarmayanti (2011:21) yang dapat
mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan,
diantaranya adalah :
1)
Penerangan/cahaya di tempat kerja.
2)
Temperatur/suhu udara di tempat kerja.
3)
Kelembaban di tempat kerja.
4)
Sirkulasi udara di tempat kerja.
5)
Kebisingan di tempat kerja.
6)
Getaran mekanis di tempat kerja.
7)
Bau tidak sedap ditempat kerja.
8)
Tata warna di tempat kerja.
9)
Dekorasi di tempat kerja.
10) Musik di tempat kerja.
11) Keamanan di tempat kerja.
Definisi Operasional
Lingkungan Kerja
Siagian (2011:57) berpendapat bahwa lingkungan kerja ada dua macam, yaitu :
1) Lingkungan kerja fisik
Ada beberapa kondisi fisik dari tempat kerja yang baik yaitu :
a. Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga dibangun dengan pertimbangan
keselamatan kerja.
b. Ruang kerja yang longgar dalam arti penempatan orang dalam suatu ruangan tidak menimbulkan
perasaan sempit.
c. Tersedianya peralatan yang cukup memadai.
d. Ventilasi untuk keluar masuknya udara segar yang cukup.
e. Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah, seperti kafetaria baik dalam lingkungan
perusahaan atau sekitarnya yang mudah dicapai karyawan.
f. Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid atau musholla, baik dikelompokkan
organisasi maupun disekitarnya.
g. Tersedianya sarana angkutan, baik yang diperuntukkan karyawan maupun angkutan umum yang
nyaman, murah dan mudah diperoleh.
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Lingkungan kerja non fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dalam arti
terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan, karena pada hakekatnya
manusia dalam bekerja tidak mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang
bertujuan untuk mendapatkan kepuasan.
1) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Suatu lingkungan kerja bisa dikatakan baik apabila pekerja bisa melakukan pekerjaan secara
optimal, sehat, aman, dan nyaman. Keadaan lingkungan yang kurang baik akan membutuhkan tenaga
yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak dan tidak efesien. Banyak sekali factor-faktor yang
mempengaruhi lingkungan.
Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2011:146) yang dapat
mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan,
diantaranya adalah :
1) Penerangan/cahaya di tempat kerja.
2) Temperatur/suhu udara di tempat kerja.
3) Kelembaban di tempat kerja.
4) Sirkulasi udara di tempat kerja.
5) Kebisingan di tempat kerja.
6) Getaran mekanis di tempat kerja.
7) Bau tidak sedap ditempat kerja.
8) Tata warna di tempat kerja.
9) Dekorasi di tempat kerja.
10) Musik di tempat kerja.
11)Keamanan di tempat kerja.
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TABEL 2.1
KISI-KISI INSTRUMEN

VARIABEL

LINGKUNGAN
KERJA

SUB VARIABEL

1.
Non Fisik

TURNOVER

INSTRUMEN

1. Hubungan dengan
atasan
2. Hubungan kerja
dengan rekan
3. Suasana Kerja

1, 2, 3, 4,5,6,7,8

2. Fisik

1. Fasilitas Kerja

17,18,19,20

1. Variabel
Kontekstual

1.
Alternatif-alternatif 1,2, 3, 4, 5
yang ada diluar organisasi
2. Alternative-alternatif 6
yang
ada
didalam
organisasi
3. Harga / nilai dari 7,8
perubahan kerja

2. Sikap Kerja

1. Kepuasan kerja

9,11,12

2.Komitmen Organisasi

10,13,14

1.
Diterima
bekerja
ditempat lain
2. Mahasiswa yang baru
lulus perguruan tinggi
3. Kedekatan tempat
tinggal
4.
Perkawinan
atau
perceraian
5. Kematian pasangan
6. Megidap penyakit
berbahaya
7. Setelah melahirkan
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Nitisemito(2012 :
183)
Sedarmayanti
(2011:21,22, 31)

INDIKATOR

Mueller (2013 : 25)

3.Kejadian-kejadian
Kritis

9,10,11,12
13,14,15,16

15

16
17
18
19
20
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Metodologi Penelitian
JENIS DAN DESAIN PENELITIAN
Jenis Penelitian Kuantitatif
Adalah penelitian kuantitatif suatu metode penelitian yang bersifat obyektif dan ilmiah
dimana data yang diperoleh adalah berupa angka-angka (score nilai) atau peryataan-peryataan yang
dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Penelitian statistik digunakan untuk membuktikan,
kerena penelitian ini bertolak pada teori, yang kemudian diteliti dan dihasilkan data kemudian dibahas
dan diambil suatu kesimpulan.
Menurut Sugiyono (2013:5) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu
sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi
masalah. Dengan demikian keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh penggunaan metode
penelitian secara tepat.
Dimana penelitian ini akan mengukur tingkat kuatnya lingkungan kerja sebagai ukuran
seberapa banyak Turnover karyawan yang terjadi secara keseluruhan dan pada khususnya di setiap
sub bagian yang mempunyai causalitas dan
50kontribusi secara keseluruhan di Rumah Sakit Sentra
Medika. Lingkungan kerja yang memadai akan membawa dampak yang positif maupun negatif
terhadap banyaknya Turnover sebagai pendukung utama karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan
keseharian dan salah satu minat yang kuat untuk menyelesaikan target pekerjaan.
Desain Penelitian Kuantitatif
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif,
yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data angka yang diperoleh dengan metode statistik
serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh
signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Sugiyono (2011) mengemukakan sebagai berikut:
Desain Penelitian

X

Y

POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
Populasi
Menurut Sugiyono (2011:53) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek atau yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Menurut Ismiyanto populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang
dapat berupa; orang, benda/suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan
informasi (data) penelitian. Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan
tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada
obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki
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oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orangp un bisa digunakan sebagai populasi, karena satu
orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi,
dan lain sebagainya.
Untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan populasi
penelitian secara jelas. Penelitian ini membutuhkan populasi dari seluruh karyawan yang jumlahnya
kurang lebih dari 500 orang untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover
karyawan, maka populasi penelitian dibatasi pada lingkungan RS SENTRA MEDIKA CIKARANG,
yaitu khususnya pada bagian Paramedis, Penunjang Medis, Non Medis dan dilihat dari status masa
kerja (Tetap/Kontrak/Percobaan). Jumlah populasi pada bagian ini adalah 50 orang. Dengan demikian
seluruh anggota populasi dijadikan sebagai objek penelitian secara sensus.
Sampel
Menurut Sugiyono (2011:81) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut
prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan
dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil
dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau
dapat mewakili.
Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto (2010:120) mengemukakan bahwa :
Untuk sekedar encer-encer maka apabila subjek atau populasi kurang dari 100, maka lebih baik
diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyek atau
populasinya besar (diatas 100) dapat diambil antara 10% - 15%, atau 20% - 30% atau lebih. Maka
berdasarkan penjelasan tersebut dan luasnya jumlah populasi 500 orang karyawan, maka peneliti akan
membatasi dengan teknik sampling “Cluster Sampling : Gugus Sampel” yang mampu mewakili dari
seluruh responden yang akan diukur dengan jumlah 50 responden pada bagian Paramedis, Penunjang
Medis, Non Medis yang diambil dari 10% jumlah karyawan di RS Sentra Medika Cikarang yang
berjumlah 500 orang.
Karena keterbatasan waktu dan aktivitas karyawan RS Sentra Medika Cikarang yang cukup
padat, serta banyaknya pasien sehingga karyawan yang akan diberikan kuesioner dan yang akan
diwawancara juga sangat sulit untuk ditemui membuat peneliti membutuhkan waktu lama dalam
mendapatkan informasi maupun data. Dengan alasan tersebut maka peneliti menggunakan teknik
Sampling aksidental yaitu siapa saja karyawan yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
dipakai sebagai sampel, yang akan mewakili seluruh bagian karyawan Rumah Sakit Sentra Medika
Cikarang. Yang akan dijelaskan dalam teknik pengumpulan data dengan observasi dan kuesioner di
bagian lain pada bab ini.
Teknik Pengambilan Sampel
Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam
teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada
dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) maca yaitu probability sampling dan non-probability
sampling. berikut dibawah ini penjelasannya:
Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau
kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel,
tekhnik ini terdiri atas:
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Simple random sampling: dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota
populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi
tersebut. Cara ini dapat lakukan jika anggota populasi dianggap homogen.
 Dispropotionate Stratified Random Sampling: Suatu teknik yang digunakan untuk menentukan
jumlah sampel, jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional.
 Proportionate stratified random sampling: salah satu teknik yang digunakan jika populasi
mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional.
 Area sampling (Cluster sampling): Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel
jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu
negara, provinsi atau dari suatu kabupaten.
Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik ini terdiri atas:
 Sampling Sistematis: suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi
yang telah diberi nomor urut.
 Sampling Kuota: Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciriciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya, jumlah sampel laki-laki
sebanyak 70 orang maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang.
 Sampling aksidental: Sauatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika dipandang
orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data.
 Purposive Sampling: Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau sleksi
khusus. Seperti misalnya misalnya, kamu meneliti kriminalitas di Kota atau daerah tertentu, maka
kamu mengambil informan yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang pelaku kriminal
dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut.
 Sampling Jenuh: Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang
dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif
kecil.
 Sampling Snowball: Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu
kemudian membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti
misalnya, penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada
informan kedua lalu informn seterusnya.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lingkungan Kerja
Variabel Lingkungan Kerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument
penelitan dalam bentuk angket yang terdiri dari 20 butir pernyataan. Masing-masing pernyataan
memiliki skala scor
(rating scale) 1 sampai dengan 5.
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Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Skor Lingkungan Kerja
Lingkungan Kerja

Valid 60,00
61,00
62,00
63,00
64,00
65,00
66,00
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
74,00
75,00
78,00
80,00
Total

Frequency
2
1
7
4
7
4
4
6
3
1
1
3
3
1
1
1
1
50

Percent
4,0
2,0
14,0
8,0
14,0
8,0
8,0
12,0
6,0
2,0
2,0
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
100,0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
4,0
4,0
2,0
6,0
14,0
20,0
8,0
28,0
14,0
42,0
8,0
50,0
8,0
58,0
12,0
70,0
6,0
76,0
2,0
78,0
2,0
80,0
6,0
86,0
6,0
92,0
2,0
94,0
2,0
96,0
2,0
98,0
2,0
100,0
100,0

Tabel distribusi frekuensi di atas menggambarkan responden memahami atas pernyataan
pentingnya Lingkungan Kerja di setiap sub bagian Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Sebaran
kuesioner rata – rata menginginkan efektifitas lingkungan kerja seberapa
pengaruhnya
terhadap turnover karyawan, hampir sama di setiap
interval kelas di tabel 67 – 72
sebanyak 18 karyawan dan kontribusi kumulatif 72%, kondisi karyawan di setiap sub bagian
Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang menginginkan lingkungan kerja yang kondusif.
Turnover Karyawan
Variabel Turnover karyawan dalam penelitian ini juga diukur dengan menggunakan
instrument penelitan dalam bentuk angket yang terdiri dari 20 butir pernyataan. Masing-masing
pernyataan memiliki skala scor (rating scale) 1 sampai dengan 5.
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Valid

49,00
51,00
55,00
58,00
61,00
63,00
64,00
65,00
66,00
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
85,00
Total

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Skor Turnover Karyawan
Turnover Karyawan
Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
Percent
1
2,0
2,0
2,0
1
2,0
2,0
4,0
1
2,0
2,0
6,0
1
2,0
2,0
8,0
1
2,0
2,0
10,0
3
6,0
6,0
16,0
3
6,0
6,0
22,0
2
4,0
4,0
26,0
3
6,0
6,0
32,0
5
10,0
10,0
42,0
2
4,0
4,0
46,0
2
4,0
4,0
50,0
3
6,0
6,0
56,0
3
6,0
6,0
62,0
5
10,0
10,0
72,0
3
6,0
6,0
78,0
3
6,0
6,0
84,0
3
6,0
6,0
90,0
1
2,0
2,0
92,0
2
4,0
4,0
96,0
1
2,0
2,0
98,0
1
2,0
2,0
100,0
50
100,0
100,0

Hal yang sangat penting di setiap sub bagian Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang adalah
bagaimana meminimalisasikan tingkat Turnover karyawan dengan kontribusi lingkungan kerja yang
kondusif dari berbagai aspek agar dapat di maksimalkan aspek Satuan Kinerja Pegawai (SKP) di atas
telah di deskripsikan tentang alur seorang karyawan dengan lingkungan kerja yang disyaratkan.
Digambarkan pada tabel di atas dimana interval kelas 64 – 67 dengan jumlah karyawan 18, pada
kontribusi kumulatif 70% Turnover dapat diminimalisasikan dapat tercapai di setiap sub bagian pada
Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang.
Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Turnover Karyawan
1. Analisa Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan hasil analisis data regresi linear sederhana dimana Y = a + bx, maka diperoleh
persamaan Y = 55,366 + 0,661X. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan
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untuk melakukan prediksi bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover karyawan di
RS Sentra Medika Cikarang.
2. Analisa Koefisien Korelasi
Hasil yang diperoleh dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,740 antara lingkungan kerja dengan
turnover karyawan dan dapat termasuk hubungan yang positif dan kuat antara lingkungan kerja
dengan turnover karyawan.
3. Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi diperoleh KD = r2 x 100%, maka KD = 0,7402 x 100% = 54,76%.
Hal ini menunjukan bahwa Lingkungan Kerja memberikan pengaruh sebesar 54,76 % terhadap
Turnover karyawan.
4. Uji Signifikan (Uji t)
Untuk mengetahui apakah hasil koefisien korelasi ini signifikan atau tidak, maka perlu
dikonsultasikan pada t table. Dimana diketahui bahwa t hitung = 7,62 dan t tabel = 1,684 dengan
demikian t hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak sehingga kesimpulannya adalah terdapat
hubungan yang signifikan antara Lingkungan kerja dengan Turnover Karyawan.
Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh lingkungan kerja terhadap turnover karyawan
dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Turnover karyawan mengacu pada jumlah persentase karyawan yang meninggalkan perusahaan
dan digantikan dengan karyawan baru. Sekilas, turnover karyawan mungkin terdengar wajar karena
hal tersebut biasa
terjadi pada berbagai perusahaan. Namun, jika dibiarkan begitu saja,
turnover karyawan dapat membawa kerugian, mulai dari aspek finansial hingga
memburuknya budaya perusahan pada RS Sentra Medika
Cikarang.
Mengukur
tingkat
turnover karyawan dapat menjadi cara tepat
untuk memahami mengapa karyawan meninggalkan
perusahaan dan apa
yang bisa perusahaan lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ada cukup
banyak penyebab terjadinya turnover karyawan. Kebanyakan di antaranya berkaitan dengan
lingkungan kerja yang negatif baik fisik mau
non fisik pada RS Sentra Medika Cikarang.
2. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik regresi linier sederhana
diperoleh persamaan Y = 55,366 + 0,661X. Dari
analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai
dari a = 55.366 dan b = 0,661. Nilai ini menunjukan bahwa Lingkungan kerja (X) bernilai nol,
maka Turnover karyawan (Y) akan bernilai 55,366, sedangkan nilai dari b adalah 0,661 .
Nilai ini menunjukan bahwa ketika terjadi kenaikan
Pengaruh Lingkuran Kerja sebesar satu
satuan, maka turnover karyawan
akan meningkat sebesar 56.032 satuan.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian signifikasi tersebut dapat
dikemukakan bahwa
dengan mengontrol pengaruh variabel Lingkungan
Kerja (X) terdapat hubungan positif antara
Tingkat Turnover Karyawan
(Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi parsial ryx =
0,740. dapat dilihat kadar hubungannya dengan menghitung nilai koefisien
korelasi (r) dan
2
koefisien determinasi (r ). Hasil perhitungan nilai
koefisien korelasi, koefisien determinasi,
serta pengujian signifikansinya (uji-t)
4. Analisis koefisien determinasi diperoleh KD = 54,76 %. Hal ini
menunjukan
bahwa
Lingkungan Kerja memberikan pengaruh sebesar
54,76 % terhadap Turnover
karyawan,
sedangkan sisanya sebesar 45,24
% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
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5.
Jika taraf kesalahan a = 5% (0,05) dan diuji dua pihak dengan dk= n-2 maka menghitung t
tabel adalah t tabel : dk= 50-2 = 48. Maka dilihat
dari t table dk 48 adalah : 1,684. Dari
perhitungan tersebut maka dapat
diketahui bahwa t hitung = 7,62 dan t tabel = 1,684 dengan
demikian t
hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak sehingga kesimpulannya adalah terdapat
hubungan yang signifikan antara Lingkungan kerja dengan
Turnover Karyawan.
Saran
Terdapat beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan
turnover karyawan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
a) Variabel lingkungan kerja fisik diperoleh item pernyataan yang paling rendah nilai rataratanya adalah pernyataan : tatanan ruang yang menunjang pelaksanaan kerja. Oleh sebab itu
sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan fasilitas dan tata letak ruang kantor yang nyaman
yang terdapat sirkulasi udara yang cukup, penerangan yang cukup, ventilasi, plafond dan
jedela.
b) Dalam dimensi lingkungan kerja non fisik nilai terendah terdapat pada item pernyataan : alur
komunikasi dengan rekan kerja yang masih belum baik. Oleh karena itu sebaiknya setiap
bagian atau unit kerja sering melakukan rapat internal sehingga tidak ada kesalahan
komunikasi dan terjalin hubungan yang harmonis sehingga memperkecil kesalahan dalan
bekerja.
Sebaliknya nilai tertinggi terdapat pada item pernyataan dengan suasana kerja yang baik akan
diperoleh mutu yang tinggi dan kecilnya kesalahan yang akan terjadi dalam bekerja.
Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suasana kerja dilingkungan RS Sentra Medika
Cikarang sudah sangat baik. Dengan suasana kerja yang nyaman dapat menciptakan hubungan
yang baik antara unit kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan
berkurangnya kesalahan yang akan terjadi.
c) Variabel Turnover diperoleh item pernyataan yang terendah nilai rata-ratanya terdapat pada
pernyataan : adanya senioritas dalam perusahaan sehingga karyawan baru merasa tidak
nyaman. Oleh sebab itu sebaiknya atasan sering mengadakan pertemuan rapat internal kepada
seluruh bawahannya baik yang sudah senior dan junior, tidak harus didalam kantor tetapi bisa
dilakukan diluar kantor (gathering) dengan suasana berbeda, sehingga para senior menyatu
dengan karyawan baru dan tercipta hubungan yang harmonis.
Sebaliknya pernyataan yang tertinggi nilai rata-ratanya terdapat pada pernyataan : tersedia
jaminan tenaga kerja dan kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan RS Sentra
Medika Cikarang sudah merasa cukup puas dengan adanya jaminan tenaga kerja dan
kesehatan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu antara lain BPJS Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan yang meliput jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,
dan pensiun.
Kemudian dalam Penelitian selanjutnya diharapkan lebih dikembangkan dalam hal faktor
penelitian seperti nenambahkan faktor-faktor yang lebih kompleks mempengaruhi turnover
karyawan.
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PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. ASURANSI
ALLIANZ LIFE INDONESIA
Pristanto Ria Irawan, S.E., S. Sos.,M.M.
Dosen STIE Pertiwi Bekasi
Jl. Ir Juanda No.133 Bekasi
ABSTRAK
Dalam penelitian ini dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut: y = 18,722 + 0,538x. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai koefisien r egresi variabel kompensasi bernilai positif yaitu sebesar
0,538, artinya jika variabel kompensasi mengalami peningkatan 1% sedangkan kinerja diasumsikan
tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kompensasi sebesar 0,538. Nilai koefisien tersebut
menunjukkan bahwa nilai kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini
menggambarkan ketika nilai kompensasi naik, maka kinerja akan naik.
Hasil perhitungan uji koefisien korelasi pearson dengan rumus product moment bahwa
hubungan antar variabel kompensasi dan kinerja adalah sebesar 0,762. Berdasarkan hubungan antar
variabel masuk dalam kategori korelasi kuat (0,60 – 0,799).
Dalam penelitian ini diketahui juga Uji koefisien korelasi determinasi dari nilai R2, besarnya
R adalah 0,580 hal ini berarti 58% kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh kompensasi, sedangkan
sisanya 42% (100%-58%) dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain di luar model yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Analisis uji t dengan derajat signifikasi yang digunakan adalah 0,05, hasil uji
hipotesis menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu t hitung sebesar 7,891 > ttabel
2,014 dan taraf signifikasi 0,00 < 0,05. Sehingga terdapat pengaruh positif signifikan antara
kompensasi (X) dan kinerja karyawan (Y).
2

Keywords: kompensasi dan kinerja
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai salah satu perusahahaan asuransi yang
ada di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan, terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas mutu pelayanan terhadap nasabahnya. Saat ini Allianz mendapat
peringkat pertama sebagai perusahaan asuransi dengan nilai brand tertinggi di Brand
Finance Global 500 selama tiga tahun berturut – turut, Allianz juga satu-satunya
perusahaan asuransi yang masuk kedalam 50 besar brand terkuat di dunia. Sebagai hasil
dari kuatnya pertumbuhan pendapatan premium, Allianz diakui sebagai brand yang dapat
bertahan dalam menghadapi tantangan pada kondisi pasar serta kuatnya kinerja keuangan
yang di dorong oleh strategi brandling yang memfokuskan pada kepentingan nasabah dan
pengunaan digitalisasi. Di harapkan di tahun-tahun mendatang Allianz dapat
mempertahankan peringkatnya ini dengan salah satunya dengan peningkatan sumber daya
manusia yang ada di dalam perusahaan dalam hal ini Allianz.
Persaingan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia semakin tinggi dan ketatnya
peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang apabila dilanggar akan terkena sanksi. Hal

25

tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi perusahaan, diperlukan dukungan dari berbagai
pihak terutama sumber daya manusia yang handal.
Sumber daya manusia yang ada di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia terdiri dari
berbagai latar belakang pendidikan, diantaranya sebagai administratif, analiser dan
pemasaran (agent). Dasar penentuan pemberian gaji untuk karyawan di PT. Asuransi
Allianz Life Indonesia yaitu dengan pemberian grad. Sedangkan untuk karyawan kontrak
dan karyawan outsourching berdasarkan UMR (Upah minimum Regional). Tetapi untuk
kenaikan gaji tidak ada patokan yang jelas sehingga menimbulkan kegelisahan karyawan
dimana ada penilain bahwa kinerja yang sudah di berikan tidak sesuai dengan gaji yang di
dapatkan. Dana pensiun yang di berikan perusahaan tidak sesuai dengan masa kerja
karyawan dan juga tentang Asuransi kesehatan yang tidak mengcover seluruh anggota
keluarga karyawan.
Berdasarkan peraturan tersebut masih banyak karyawan yang datang tidak tepat
waktu sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan SLA (Service Level Agreement) yang ada.
Tidak adanya sanksi bagi kayawan yang datang terlambat sehingga kinerja karyawan tidak
dapat diukur.
Untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dan mempertahankan
peringkat yang sudah di dapat perlu adanya peraturan yang jelas dan kesadaran serta
partisipasi karyawan yang terus di tingkatkan.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul
“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Asuransi Allianz Life
Indonesia”.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan yang dikemukakan di atas, maka dapat di tetapkan
bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara kompensasi
terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pemberian
kompensasi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.dengan kinerja karyawan pada PT. Asuransi
Allianz Life Indonesia.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Kompensasi
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2014:118) kompensasi adalah semua pendapatan
yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan
sebagai imbalan balas jasa yang di berikan kepada perusahaan.
Menurut Indah Puji Hartatik (2014:241) kompensasi merupakan pemberian balas
jasa, baik secara langsung berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa
penghargaan (non finansial).

2. Jenis Kompensasi
Menurut Dessler Dalam bukunya Indah Puji Hartatik (2014:251) kompensasi
mempunyai 3 komponen sebagai berikut:
1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji
dan insentif atau bonus atau komisi.
2) Pembayaran tidak langsung ( indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan
asuransi.
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3) Pembayaran non financial (non financial rewards) seperti seperti jam kerja yang
luwes (flexible) dan kantor yang bergengsi.
3. Tujuan Kompensasi
Hasibuan (2012: 121) mengemukakan beberapa tujuan kompensasi:
a. Ikatan Kerja Sama
Kompensasi adalah salah satu syarat terjalinnya ikatan kerja sama formal
antara pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya
dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan
perjanjian yang disepakati.
b. Kepuasan Kerja
Balas jasa memungkinkan karyawan akan dapat memenuhi kebutuhankebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja
dari jabatannya.
c. Pengadaan Efektif
Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang
qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
d. Motivasi
Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi
bawahannya.
e. Stabilitas Karyawan
Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi
yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif
kecil.
f. Disiplin
Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin karyawan
semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
g. Pengaruh Serikat Buruh
Program kompensasi yang baik, akan mengurangi pengaruh serikat buruh dan
karyawan akan berkosentrasi pada pekerjaannya.
h. Pengaruh Pemerintah
Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang
berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.
4. Pengertian Kinerja
Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012:95) yaitu kinerja merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkan
melaluiperencanaan strategissuatu organisasi.
Menurut H. Edy Sutrisno (2015:180) menerangkan bahwa kinerja adalah hasil
kerja karyawan di lihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja,dan kerjasama untuk
mencapai tujuan yang sudah di tetapkan oleh organisasi.
Menurut Anwar Prabu (2014: 9) Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi
kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya
manusia persatuan periode.
C.

METODE PENELITIAN
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah karyawan opperation department PT. Asuransi
Allianz Life Indonesia dengan jumlah karyawan 135 orang.
2. Sampel
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Untuk itu, peneliti perlu menentukan jumlah anggota populasi yang akan dijadikan
responden. Responden yang terpilih inilah yang kemudian disebut sampel.
3. Definisi Operasional Variabel
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi
adalah proses memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja seefektif dan seefisien
mungkin guna meningkatkan produktifitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Sehingga
dapat dijelaskan melalui variabel operasional dibawah ini.
Variabel

Variabel Bebas
(X)
Kompensasi

Sub Variabel

1. Kompensasi langsung

1. Kompensasi tidak
langsung
Sumber :Indah
Puji Hartatik
(2014:124)

a.
b.
c.
d.

Gaji
THR
Bonus
Insentif

a. Asuransi
b. Pensiun
c. Outing

1. Kuantitas

a. Waktu
b. Ketepatan

2. Kualitas

a.
b.
a.
b.
a.
b.
c.

Variabel Terikat
(Y)
Kinerja

Sumber : H. Edy
Sutrisno
(2015:180)

Indikator

3. Waktu Kerja
4. Kerja sama

Efektif
Efisien
Kehadiran
Disiplin Waktu
Atasan
Rekan kerja
Bawahan

5. Teknik Analisis Data
a) Skala Likert
Dalam pembuatan questioner digunakan teknik skala likert untuk mengukur sikap, pendapat,
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi. Jawaban
setiap pertanyaan yang diberikan akan diberi nilai atau skor mulai dari terbesar yaitu 5 hingga
1. Berikut ini adalah tabel Skala Likert:
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Skala Likert
Kriteria Skor
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Kurang Setuju (KS)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor
5
4
3
2
1

b) Analisis Regresi Linier Sederhana
Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu
variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier
sederhana menurut Sugiyono (2016:270) sebagai berikut:
Y= a + bx
Keterangan :
Y = Variabel dependen
b = koefisien regresi
a = konstanta
x = Variabel Independen
Dimana:
Y = Subjek atau nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan.
a
= Harga Y bila x = 0 (harga konstanta)
b
= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b
(+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan.
x
= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
c. Koefisien Korelasi
Rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang
dikenal dengan rumus korelasi product moment menurut Sugiyono (2016:248) sebagai
berikut:
n (∑xy) – (∑x)(∑y)
r =
√[(n(∑x2) – (∑x)2][(n(∑y2) – (∑y)2]
Keterangan :
r
: Koefisien korelasi Pearson
n
: Banyaknya data
X : Variabel independen ( bebas )
Y : Variabel Dependen ( terikat )
Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi menurut Sugiyono
(2016:250).

Interval koefisien
0,00
- 0,199
0,20
- 0,399
0,40
- 0,599
0,60
- 0,799
0,80
- 1,000

Koefisien Korelasi
Tingkat hubungan
korelasi sangat rendah
korelasi rendah
korelasi agak rendah
korelasi kuat
korelasi sangat kuat
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d. Koefisien Determinasi
Setelah nilai regresi linear sederhana dan koefisien korelasi pearson tersebut di
peroleh maka selanjutnya dicari hubungan antara variabel Kepemimpinan terhadap
variabel Kinerja Karyawan pada Universitas Darma Persada, dengan menggunakan rumus
koefisien determinasi sebagai berikut:
KD = r² X 100%
Keterangan:
KD
= Koefisien determinasi
r
= Koefisien korelasi spearman
f. Uji t
Menurut Sugiono (2016:260) uji t digunakan untuk mengetahuo pengaruh secara
parsia; variabel independen dan dependen, dimana salah satu variabel independen dibuat
tetap atau dikendalikan.
t hitung = r √ n - 2
√1 - r2
Dimana:
r = koefisien korelasi
n = jumlah responden (n-2=dk, derajat kebebasan)
Dengan tingkat kesalahan 5%, maka: jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1
di terima, jadi koefisien korelasi parsial yang akan ditunjukkan kepemimpinan (X)
berpengaruh terhadap (Y) kinerja.
D.

PEMBAHASAN
1. Regresi Linier Sederhana
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kompensasi (X) terhadap Kinerja
(Y) digunakanlah model Regresi Linier Sederhana.
Analisis Regresi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std.
Model
B
Error
1 (Constant)
18,722
5,986
Kompensasi
,538
,068
a. Dependent Variable: Kinerja

Standardized
Coefficients
Beta
,762

t
3,128
7,891

Sig.
,003
,000

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui nilai constant (a) sebesar
18,722 sedang nilai kompensasi (b) atau koefisien regresi sebesar 0,538 sehingga
persamaan regresinya yang di dapat adalah sebagai berikut:
Y = a + bX
Y = 18,722 + 0,538X
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Persamaan model matematis di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
variabel kompensasi bernilai positif yaitu sebesar 0,538 , artinya jika variabel
kompensasi mengalami peningkatan 1% maka akan menyebabkan peningkatan nilai
kinerja sebesar 0,538. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa nilai kompensasi
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menggambarkan ketika nilai
kompensasi naik, maka kinerja akan naik.
2. Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan rumus korelasi yang
dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi poduct moment
diketahui hasilnya sebagai berikut:
Correlations
Kompensasi
Kompensasi

Pearson Correlation

Kinerja

1

Sig. (2-tailed)
N
Kinerja

Pearson Correlation

.762**
.000

47

47

**

1

.762

Sig. (2-tailed)
.000
N
47
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tabel di atas bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja
karyawan di PT. Asuransi Allianz Life. Hasil perhitungan tabel tersebut menjelaskan
bahwa hubungan antar variabel kompensasi dan kinerja adalah sebesar 0,762.
Berdasarkan pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi menurut
Sugiyono (2016:250) hubungan antar variabel masuk dalam kategori korelasi kuat
(0,61 – 0,80). Pearson correlation 0,762 lebih besar dari r tabel 0,288 maka
kompensasi berhubungan dengan kinerja.
3. Koefisien Determinasi
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan
variabel yang terikat digunakan uji koefisien determinasi dari nilai R2. Perhitungan
regresi hasil olah data SPSS Ver. 21 ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut ini:
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Koefisien Determinasi
Model Summary
Adjusted
R
Model
R
R Square Square
1
,762a
,580
,571
a. Predictors: (Constant), Kompensasi

Std. Error of
the Estimate
3,24469

Dari tampilan output SPSS model summary, besarnya R2 adalah 0,580 hal ini
berarti 58% kinerja karyawan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh kompensasi
sedangkan sisanya 42% (100%-58%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar
model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4.Uji t/Uji Parsial
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara
parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikasi
yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari derajat
kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu
variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t
dapat dilihat dari tabel “Cofficients” berikut ini:
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
1 (Constant)
18,722
5,986
Kompensasi
,538
,068
,762
a. Dependent Variable: Kinerja

t
3,128
7,891

Sig.
,003
,000

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kinerja Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel
coefficients di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dapat di simpulkan
bahwa variabel kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan berdasarkan
nilai t di ketahui nilai thitung sebesar 7,891 > ttabel 2,014 sehingga dapat di simpulkan
bahwa variabel kompensasi berpengaruh terhadap variabel kinerja.

E.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berikut ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan
mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi Allianz Life:
1.
a) Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Regresi Linier Sederhana, maka dihasilkan
persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 18,722 + 0,538X
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Persamaan model matematis di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
variabel kepemimpinan bernilai positif yaitu sebesar 0,538, artinya jika variabel
kompensasi mengalami peningkatan 1% sedangkan kinerja diasumsikan tetap, maka akan
menyebabkan peningkatan kepemimpinan sebesar 0,538. Nilai koefisien tersebut
menunjukkan bahwa nilai kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Hal ini menggambarkan ketika nilai kepemimpinan naik, maka kinerja akan naik.
b) Hasil perhitungan uji koefisien korelasi pearson dengan rumus product moment bahwa
hubungan antar variabel kepemimpinan dan kinerja adalah sebesar 0,762. Berdasarkan
pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2016:250)
hubungan antar variabel masuk dalam kategori korelasi kuat (0,60 – 0,799).
c) Uji koefisien korelasi determinasi dari nilai R2 , besarnya R2 adalah 0,580 hal ini berarti 58%
kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan sedangkan sisanya 42% (100%58%) dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain di luar model yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
d) Analisis uji t dengan derajat signifikasi yang digunakan adalah 0,05, hasil uji hipotesis
menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu thitung sebesar
7,891 > ttabel 2,014 dan taraf signifikasi 0,00 < 0,05. Sehingga terdapat pengaruh positif
signifikan antara kompensasi (X) dan kinerja karyawan (Y).
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan hasil
rekap jawaban responden, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi PT. Asuransi
Allianz Life yang bersangkutan dengan kompensasi dan kinerja karyawan, juga saran bagi
penelitian selanjutnya agar hasil yang didapatkan lebih maksimal:
a) Dari sekian banyak kuesioner yang di sebarkan banyak responden yang memberikan nila
rendah terhadap pernyataan dana pensiun yang di berikan. Ini menjadi perhatian khusus
bagi perusahaan dimana perusahaa dapat merundingkan antara karyawan dan managemen
dalam penetapan dana pensiun. Misalkan dengan mempertimbang masa kerja karyawan
sebagai salah satu penentu menentukan besaran dana pensiun. Tentu saja sesuai
kemampuan perusahaan dan keadilan bagi si karyawan juga tercapai.
b) Pernyataan tentang rekreasi juga mendapat nilai terkecil ke dua di mana perusahaan tidak
perngadakan rekreasi bersama keluarga. Perusahaan seharusnya mengakui rekreasi
adalah salah satu bagian untuk memotivasi karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja,
menumbuhkan persaudaraan antar karyawan dan keluarga, meningkatkan jalinan
komunikasi antara pekerja dan pimpinan.
c) Berikutnya nilai terkecil ke tiga adalah pernyataan tentang asuransi kesehatan, dimana
perusahaan belum memberikan asuransi kesehatan secara penuh untuk seluruh anggota
keluarga. Seharusnya perusahaan mengadakan rapat bersama karyawan tetang penetapan
siapa saja yang akan di asuransikan misalkan karyawan, istri atau suami dan dua anak.
d) Dalam kuesioner yang di sebarkan di kategori kinerja nilai terkecil di dapat dari
pernyataan tentang peningkatan teknologi, dimana responden menilai pernyataan ini
sangat kurang. Teknologi yang ada saat ini dirasa masih kurang karena ada proses yang
masih manual di lakukan dan kalau pun sudah menggunakanteknologi masih sering
terjadi error system terjadi sehingga menghambat kinerja karyawn tersebut. Perusahaan
mengadakan rapat dengan team IT untuk membahas apa yang menjadi penyebab sering
terjadinya error misalkan untuk membahas pembelian server.
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PENGARUH ETOS DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(Studi Empiris Pada Divisi Produksi PT. Tenma Indonesia, Cikarang)
Agnes Mahardian
STIE Pertiwi
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etos kerja dan disiplin kerja terhadap
kinerja pegawai produksi di PT. Tenma Indonesia di Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sensus dengan jumlah responden
sebanyak 30 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda
dengan program SPSS 20. Selanjutnya dilihat seberapa besar pengaruh etos kerja dan disiplin kerja
pada pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa etos kerja dan disiplin kerja
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan rujukan dan acuan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan di bagian
produksi perusahaan agar semakin selaras dengan tujuan organisasi.
Kata kunci : Etos Kerja, Disiplin, dan Kinerja

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global,
yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing
tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi
oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Human
Development Report (HDR) mengelompokkan negara di dunia menjadi empat kelompok. yaitu
kelompok negara berperingkat sangat tinggi (very high human development) antara 1-47, tinggi (high
development human development) antara 48-94, sedang (medium human development) antara 94-141,
dan rendah (low human development) antara 142-187. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh
UNDP pada tahun 2014, pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam
kelompok sedang. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2012. Peringkat tersebut
didasarkan atas beberapa komponen penilaian, yaitu Usia harapan hidup penduduk Indonesia
mencapai 70,8 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun, rata-rata lama sekolah yang
diharapkan 12,7 tahun, Pendapatan Nasional Kasar (PNK) mencapai 8.970 dolar AS.
Mengelola SDM dalam organisasi sangatlah penting. Dimana SDM sangat dibutuhkan dalam
suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu
organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam
organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh
tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang
ditekuninya. Sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang ada. Kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di
organisasi atau perusahaan mampu menunjang dan memuaskan keinginan baik dari pegawai maupun
dari organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu,organisasi dan perusahaan dituntut memiliki
komitmen saling mendukung tercapainya baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi.
Adapun komitmen organisasi terhadap para pegawai dapat diwujudkan dengan membuat
aturan dan prosedur yang tertulis, memilih manajer yang baik dan tepat, memperjelas visi dan misi
organisasi dan membentuk tradisi atau budaya organisasi. Di samping itu organisasi memiliki
komitmen untuk mendukung perkembangan pegawainya yaitu dengan memberikan kesempatan untuk
mengaktualisasikan diri, memberikan pekerjaan yang menantang, memajukan dan memberdayakan
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anggota organisasi serta mempromosikannya. Komitmen organisasi dapat tercipta jika
organisasi/perusahaan memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi
individu dalam pekerjaannya. Hal ini berarti, jika organisasi peduli dengan keberadaan dan
kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai
akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.
Komitmen anggota organisasi untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi
perusahaan menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup
perusahaan.Komitmen organisasi secara umum dapat diartikan sebagai keterikatan pegawai pada
organisasi di mana pegawai itu bekerja. Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya
manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini
disebabkan pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang
tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi.
Rendahnya komitmen para pegawai akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan, akibatnya
terjadi ketidakdisiplinan pegawai, selanjutnya tidak adanya keinginan dan kesiapan individu dalam
organisasi dalam menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan hal ini menyebabkan
pengembangan diri dan kreativitas pegawai menjadi menurun.
Perumusan Masalah
Adapun tujuan penelitian, adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh etos kerja karyawan pada bagian produksi di PT. Tenma Indonesia,
Cikarang.
2.

Untuk mengetahui pengaruh disiplin karyawan pada bagian produksi di PT. Tenma Indonesia,
Cikarang.

3.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etos kerja dan disiplin dengan kinerja karyawan
pada bagian produksi di PT. Tenma Indonesia, Cikarang.

TELAAH TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN HIPOTESIS
Kinerja
Secara etimologi kata kinerja berasal dari bahasa asing ”perfomance” (pekerjaan; perbuatan)
yang berasal dari kata ”to perform” (menjalankan; mengerjakan). Dalam bahasa indonesia kinerja
dari kata dasar ”kerja” bisa pula berarti hasil kerja. Menurut Mangkunegara (2011:67), “kinerja
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pekerja /
karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberkan kepadanya”.
Hasibuan (2013:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.
Etos Kerja
Secara etimologi istilah etos berasal dari bahasa Yunani ”ethos” yang berarti ”karakter/cara
hidup/tempat hidup”. Mula-mula tempat hidup dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Sejalan
dengan waktu, kata etos berevolusi dan berubah makna menjadi semakin kompleks. Dari kata yang
sama muncul istilah Ethikos yang berarti ”teori kehidupan”, yang kemudian menjadi ”etika”. Menurut
Anoraga (2009:29), Etos Kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat
terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang
luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan
pandangan terhadap kerja sebagai suatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka Etos Kerja dengan
sendirinya akan rendah.
Disiplin Kerja
Secara etimologis disiplin berasal dari bahasa inggris „‟diciple‟‟ yang berarti pengikut atau
penganut pengajaran, latihan dan sebagainya. Menurut Malayu.S.P.Hasibuan (2010:193), mengatakan
kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan
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norma-norma sosial yang berlaku. Muchdarsyah sinungan (2005:145). Disiplin merupakan suatu
keadaan tertentu dimana orang-orang yang bergabung dalam organisasi tunduk pada peraturanperaturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja
Dalam menghadapi persaingan yang ketat dimasa yang akan datang organisasi memerlukan
seorang profesional, yaitu seorang yang tidak hanya mampu menguasai, memahami dan
melaksanakan tugas-tugasnya dengan landasan pengetahuan-pengetahuan, melainkan juga mampu
bekerja secara produktif, efisien dan inovatif serta integritas yang tinggi, yaitu ketulusan hati dan
kejujuran (berbudi luhur). Persyaratan tersebut diharapkan menjadi organisasi yang memiliki
keunggulan komperatif dan mampu meningkatkan peranannya. Oleh karena itu keberhasilan
organisasi agar tumbuh dan berkembang secara kokoh, kuat dan terpercaya sangat tergantung pada
sumber daya manusia yang dimiliki serta etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya. Sumber daya manusia mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan
provitabilitas organisasi.
Upaya yang perlu dilakukan dalam menyadarkan karyawan agar dalam melaksanakan
pekerjaan dilaksanakan dengan sukarela, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dengan harapan
setiap karyawan dapat bekerja lebih giat yang pada akhirnya etos kerja karyawan dapat meningkat.
Salah satu indikator yang sangat mempengaruhi dalam upaya peningkatan kinerja karyawan yang
efektif dan efisien adalah etos kerja yang baik. Pengaruh etos kerja terhadap kinerja sangatlah nyata
dalam menghadapi suatu pekerjaan dalam organisasi, untuk menciptakan dan mempertahankan kinerja
yang memuaskan, perlu diusahakan perbaikan etos kerja. Keberhasilan organisasi dalam
memanfaatkan sumber daya manusianya secara tepat tergantung dari bentuk dan kebijakan-kebijakan
yang dijalankan oleh manajemen, salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh manajemen
adalah kebijakan yang menyangkut masalah perbaikan etos kerja karyawan.
H1 : Etos kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan bagian produksi PT. Tenma Indonesia
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam penelitian menurut Toni Listianto
dan Bambang Setiaji (2005) saalah satunya adalaah disiplin kerja. Kedisiplinan adalah prosedur yang
mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin
merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukan tingkat
kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi.
Tindakan disiplin yang efektif terpusat pada perilaku karyawan yang salah, tidak pada karyawan
sebagai pribadi (Henry Simamora, 1997), disiplin adalah fungsi operatif dari manajemen sumber daya
manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi kinerja kerja yang
dapat dicapai seorang karyawan. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan
mencapai hasil yang optimal.
Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Tindakan disiplin dapat pula membantu
karyawan supaya menjadi lebih produktif, dengan demikian menguntungkannya dalam jangka
panjang. Dengan disiplin kinerja meningkat dan dapat pula meningkatkan individu mungkin
memperoleh promosi atau kenaikan gaji. Tindakan disiplin yang efektif dapat mendorong individu
untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian tujuan pada individu
tersebut.
H2 : Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan bagian produksi PT. Tenma Indonesia
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METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel
Kinerja
Menurut Mangkunegara (2011:67), “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pekerja / karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberkan kepadanya”. Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, peluang.
Etos kerja
Menurut Sinamo (2009:33), etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada
keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Indikator
etos kerja adalah kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah
aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adaah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan
Disiplin
Menurut Hasibuan (2010:193), mengatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian seseorang
mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Indikator disiplin kerja
adalah tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman,
ketegasan dan hubungan kemanusiaan
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kesemua karyawan bagian produksi di
di PT. Tenma Indonesia, Cikarang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari surat kabar, catatan
kuliah, makalah – makalah, laporan – laporan serta website.
Populasi dan Sampel
Populasi sampling dan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 30 karyawan bagian produksi, PT.
Tenma Indonesia, Cikarang.
Teknik Analisa Data
Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah terkumpul dari penelitian menjadi
bentuk yang lebih mudah diinteprestasikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Subyek dari
penelitian ini adalah karyawan bagian produksi, di PT. Tenma Indonesia, Cikarang, sedangkan obyek
penelitiannya adalah pengaruh etos kerja dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Analisa data
menggunakan multiple regression dengan bantuan prgram SPSS.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Kualitas Data
Uji kualitas data dapat dilakukan melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masingmasing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.
Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Cronbach‟s Alpha
Status
Etos Kerja
0,721
Reliabel
Disiplin
0,777
Reliabel
Kinerja Karyawan
0,888
Reliabel
Variabel
Etos Kerja
Disiplin
Kinerja Karyawan

Tabel 2 Validitas Instrumen Variabel
Pearson Correlation
0,416** - 0,731**
0,423** - 0,839**
0,593** - 0,862**

Status
Valid
Valid
Valid
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Variabel
Etos Kerja
Disiplin
Kinerja Karyawan

Tabel 4.3 Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test
0,267
0,825
0,752

Status
Normal
Normal
Normal

Gambar 1 Grafik Normalitas

Gambar 2 Grafik Normalitas

Model

1

(Constant)
X1
X2

Tabel 4 Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
T
Sig.
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
6.771
9.054
.748
.461
.271
.355
.179 5.763
.002
.315
3.177
.859
.349
.576 3.461
.001
.315
3.177

a. Dependent Variable: Y

39

Gambar 3 Grafik Heterokedastisitas
Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model

R

1

.731a

R Square

Adjusted R
Square

.534

Std. Error of
the Estimate

.576

3.37626

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Pengujian Hipotesis
Implementasi Etos Kerja dan Disiplin Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja
Karyawan
Tabel 6 Uji Bersama-sama (Uji F)
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

352.891

2

176.445

Residual

307.776

27

11.399

Total

660.667

29

F
15.479

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1
Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 15,479 dan Ftabel sebesar
2,96. Karena Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dan nilai p-value adalah 0.00 (sig) lebih kecil dari
alpha 0.05 (confidence interval), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan
adalah signifikan pada tingkat 5%, dimana Ho ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat pengaruh
yang signifikan secara bersama-sama antara etos kerja dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Dari
hasil regresi juga terlihat bahwa arah hubungan ini ialah positif (+). Semakin tinggi tingkat etos kerja
dan disiplin, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat, dengan kata lain etos kerja dan
disiplin secara bersama-sama berbanding lurus dengan kinerja karyawan.
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Implementasi Etos Kerja dan Disiplin Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kinerja
Karyawan
Tabel 7 Uji Persamaan Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

1

Std. Error

6.771

9.054

X1

.271

.355

X2

.859

.349

Standardized
Coefficients

T

Sig.

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.748

.461

.179

5.763

.002

.315

3.177

.576

3.461

.001

.315

3.177

a. Dependent Variable: Y
Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 2,05183 dan nilai t hitung
untuk etos kerja sebesar 5,763. Karena t hitung ≥ t tabel, dan nilai p-value adalah 0.002 (sig) lebih
kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel etos kerja
terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh positif signifikan.
Hasil menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 2,05183 dan nilai t hitung untuk disiplin kerja
sebesar 3,461. Karena t hitung ≥ t tabel, dan nilai p-value adalah 0.000 (sig) lebih kecil dari alpha
0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel disiplin terhadap kinerja
karyawan adalah pengaruh positif signifikan.
Pembahasan Hasil Penelitian
Perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja itu melalui etos kerja dan disiplin kepada
karyawannya agar dapat kerja dengan optimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, maka
dengan adanya tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seseorang merupakan kecakapan melalui proses
prosedur yang tertentu yang berfokus pada tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas
yang diberikan oleh para karyawan kepada perusahaan.
Etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini
seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja
mereka secara khas (Sinamo, 2009). Karyawan yang memiliki etos kerja yang baik akan berusaha
menunjukkan suatu sikap, watak serta keyakinan dalam melaksanakan suatu pekerjaan (kinerja)
dengan bertindak dan bekerja secara optimal.Sedangkan Disiplin Kerja akan berpengaruh terhadap
perilaku karyawan. Karyawan yang mempunyai Disiplin yang tinggi akan mematuhi semua peraturan
dan akan melaksanakan tugas – tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan target atau
beban tugas yang di embannya, sehingga semua tugas dapat dilaksanakannya dengan baik dan tepat
pada waktunya, atau dengan kata lain karyawan yang disiplin maka kinerja karyawan tersebut juga
tinggi.
Disiplin akan membuat karyawan lebih menghargai waktu dan bekerja sesuai dengan target
perusahaan, semua penting guna untuk meningkatkan kinerja karyawan, dimana karyawan dalam
melakukan pekerjaan akan mengalami perubahan yang sangat memuaskan, dengan sedikit dalam
melakukan kesalahan, sehingga kinerja karyawan yang terus meningkat dalam menjalankan tugas
yang telah di bebankan kepadanya. Semakin tinggi disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja
yang akan dicapai. Disiplin merupakan cerminan besarnya tanggung jawab seseorang dalam
melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Mereka menghasilkan jumlah dan kualitas
pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara yang kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan
menyelesaikannya dengan sangat baik.
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Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan Variabel etos
kerja dan disiplin kinerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Varibel etos
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kinerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran penelitian ini untuk pihak manajemen PT. Tenma
Indonesia bahwa kinerja karyawan merupakan faktor utama yang turut menentukan keberhasilan
perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya etos kerja dan disiplin, untuk itu diharapkan lebih
ditingkatkan kinerja dan kondisi perusahaan sehingga visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Untuk
lebih meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan harus meningkatkan kemajuan individu
karyawannya, karena kemajuan seorang individu dalam bekerja dan berkarya sangat dipengaruhi oleh
etos kerja dan kualitas pribadinya. Sedangkan kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan sangat
dipengaruhi oleh etos kerja anggota organisasi atau karyawannya, dan kualitas para pemimpinnya.
Disiplin perlu ditegakkan terus agar karyawan lebih mentaati peraturan, karena dengan disiplin yang
baik kinerja seorang pekerj atau karyawan akan bertambah.
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PENGARUH AKAN TRAINING DAN KOMPENSASI YANG DITERIMA KARYAWAN
PRODUKSI PT PATCO ELEKTRONIK TEHNOLOGI
A.Wahyu Kukuh Trinugroho
STIE Pertiwi

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan antara kualitas pelatihan dan tingkat
kepedulian karyawan dengan prestasi kerja karyawan. Penelitian dirancang dengan menggunakan
metode survey dengan pendekatan korelasional dan data yang diperoleh dianalisis dengan statistik.
Penelitian dilakukan di PT. Patco Elektronik Tehnologi, yang beralamat di Office dan Factory :
Jalan Teuku Umar Km 29, Cikarang Barat, Jawa Barat dengan jumlah sampel sebanyak 53
karyawan. Data penelitian dikumpulkan dengan memakai kuesioner berskala likert yang dikalibrasi
dengan memakai uji validitas butir dan koefisien reliabilitas. Sedangkan normalitas sampel diuji
dengan Kolmogorov-Smirnov.
Hasil persamaan regresi model uji hipotesis, menunjukkan bahwa variabel training
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil regresi terlihat bahwa arah hubungan
ini ialah positif (+). Semakin tinggi tingkat sikap pada training, maka kinerja karyawan juga akan
semakin meningkat, dengan kata lain sikap pada training berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dari hasil diatas juga menunjukkan terdapat pengaruh antara sikap pada kompensasi terhadap
kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05, ini menunjukkan bahwa sikap pada
kompensasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci : Sikap, Training, Kompensasi dan Kinerja
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dalam melakukan kegiatannya setiap perusahaan tentu membutuhkan berbagai sumber daya,
seperti modal, material, dan mesin. Sumber daya yang ada tidak akan berarti apabila tidak dikelola
dengan baik. Untuk mengelolanya dibutuhkan sumber daya lain, yakni sumber daya manusia. Sumber
daya manusia mempunyai peranan penting bagi perusahaan, karena memiliki bakat, keahlian, tenaga,
sikap pekerja dan kreativitas yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perusahaan.
Perlu disadari bahwa karyawan merupakan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam
menjalankan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus memberikan perhatian secara
maksimal pada karyawannya, baik perhatian dari segi kualitas pengetahuan dan keterampilan, maupun
tingkat kesejahteraannya, sehingga karyawan yang bersangkutan dapat terdorong untuk memberikan
segala kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam Jurnal Manajemen &
Kewirausahaan Vol.4 No. 2, September (2002 : 108 – 122).
Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan karyawan dapat dilakukan melalui
program training terutama untuk menghadapi perkembangan teknologi yang demikian pesat. Dalam
usaha manufacturing yang sarat dengan teknologi tinggi dan persyaratan kualitas yang sangat ketat,
para karyawan dituntut untuk selalu meningkatkan / mengembangkan ketrampilan, kemampuan serta
pengetahuaannya. Disamping itu penerapan teknologi baru pada produksi manufacturing mewajibkan
PT Patco Elektronik Tehnologi selalu memberikan training kepada karyawannya.
PT Patco Elektronik Tehnologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing
atau perusahaan yang memproduksi dan merakit alat cetak kertas atau printer, memproduksi
komponen Plastic Injection, Coil Winding, PCBA dan Assembly untuk peralatan elektronik dan
medical. PT Patco Elektronik Tehnologi senantiasa mengadaptasi program dan teknologi yang baru
untuk mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi penggunaan program dan
teknologi yang baru ini tidak bermanfaat apabila tidak disertai dengan pemberian training yang
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berhubungan dengan pengoperasiannya. Permasalahan seperti ini akan menghambat kinerja perusahaan
secara keseluruhan.
Selain pemberian training, karyawan juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin
dipenuhinya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dipandang sebagai salah satu
pendorong atau penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan pekerjaan
atau bekerja. Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan
untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan
yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di
sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila
menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.
Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa kesediaan karyawan untuk mencurahkan kemampuan,
pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan waktunya, sebenarnya mengharapkan adanya kompensasi dari
pihak perusahaan yang dapat memuaskan kebutuhan karyawan.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah
yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh antara sikap karyawan pada training terhadap kinerja karyawan PT
Patco Elektronik Tehnologi?
2. Apakah terdapat pengaruh antara sikap karyawan pada kompensasi yang diterima karyawan
terhadap kinerja karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi?
3. Apakah terdapat pengaruh antara sikap karyawan pada training dan sikap karyawan pada
kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi ?

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Telaah Teori
Training ( Pelatihan )
Pelatihan atau training dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk
memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan saat ini.
Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai training berikut ini dikemukakan beberapa
definisi dari para ahli. Mathis and Jackson (2003:8) menyatakan bahwa, “Training is a process
whereby people acquire capabilities to aid in the achievement of organizational. In a limited sense,
training provides employees with specific, identifiable knowledge and skills for use in their present
jobs”.
Kompensasi
Kompensasi adalah semua bentuk reward (penghargaan) atau imbalan yang diberikan oleh
perusahaan untuk penggantian atas kinerja karyawan. Menurut Dessler (2005:72), “Kompensasi
karyawan merujuk kepada semua bentuk bayaran atau imbalan bagi karyawan dan berasal dari
pekerjaan mereka”. Menurut Werther and Davis (2006:52), “Compensation is what employee receive
in exchange for their contribution to the organization”.
Kinerja
Kinerja SDM menurut Mangkunegara (2005:5) merupakan istilah yang berasal dari kata Job
performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai
seseorang). Mangkunegara (2005:7) menyatakan, “Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Nawawi (2005:12) menyatakan bahwa,
“Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non
material”.
Pengaruh Training Terhadap Kinerja Karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi
Training merupakan proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dilakukan dalam
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waktu yang relatif singkat, baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Hal ini senantiasa
dilakukan perusahaan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para
karyawannya secara terus-menerus. Di samping itu, training juga dimaksudkan untuk membantu
karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas,
terutama tugas-tugas yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai oleh karyawan.
Pelatihan yang efektif secara signifikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan proses
kerja, hal ini disebabkan karena kesalahan atau kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan di masa
silam, dapat dikoreksi. Untuk memperbaiki kemampuan kinerja karyawan dan mengoreksi
kekurangan kinerjanya di masa silam, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan operasional dalam melaksanalan suatu pekerjaan.” Tujuan training harus dapat
memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku yang
diharapkan serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Tujuan yang dinyatakan ini
kemudian menjadi standar terhadap kinerja individu dan program yang dapat diukur. Peningkatan
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui keikutsertaan karyawan dalam program training
diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam bekerja. Semangat kerja yang baik dan dengan
dukungan pengetahuan yang baik pula perusahaan mengharapkan adanya peningkatan kinerja para
karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan.
H1 : Training berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi
Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi
Selain program training program pemberian kompensasi juga merupakan salah satu faktor
yang memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kinerja para karyawan. Program kompensasi
penting bagi suatu perusahaan karena mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan
sumber daya manusia sebagai komponen utama, dan juga wujud perhatian dari perusahaan terhadap
prestasi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan.
Menurut Sirait (2006:43), “Pengelolaan kompensasi merupakan kegiatan yang amat penting
dalam membuat karyawan cukup puas dalam pekerjaannya. Dengan kompensasi perusahaan bisa
memperoleh/menciptakan, memelihara, dan mempertahankan produktivitas”. Jika karyawan merasa
kompensasi yang diberikan perusahaan kepadanya cukup memadai untuk menghidupi diri dan
keluarganya, maka ia akan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi manakala kompensasi yang
mereka terima dari perusahaannya tidak memadai guna menghidupi diri dan keluarganya, maka
mereka akan berpikir untuk keluar atau eksodus ke perusahaan lain yang sistem kompensasinya lebih
baik dari perusahaan asal ia bekerja. Kalaupun mereka tetap bekerja pada perusahaan tersebut, maka
mereka akan bekerja seadanya dan tidak bergairah dalam bekerja sehingga produktifitas kerjanyapun
rendah. Simanjuntak (2005:43) menyatakan bahwa, ”Pemberian kompensasi yang adil dan layak
melalui sistem pengupahan akan mendorong setiap pekerja meningkatkan kinerjanya”.
H2 : Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Patco Elektronik Tehnologi
METODOLOGI PENELITIAN
Definisi Operasional dan Variabel
Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan dengan kwalitas yang lebih baik dari
yang direncanakan. Kualitas kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sumber daya yang ada, tersedia
biaya yang cukup, tercukupinya sarana untuk bekerja, sasaran kerja yang memungkin untuk dicapai,
penilaian dan penghargaan dari pimpinan, penyajian laporan kerja, metode yang digunakan,
bimbingan dari pimpinan, tugas yang sesuai dengan ketrampilan dan kompensasi pekerja, tingkat
kesalahan yang dilakukan, penilaian yang wajar dan imbalan yang wajar. Indikator kinerja karyawan
adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan, penyesuaian pekerjaan, keandalan, hubungan kerja
dan keselamatan kerja
Training : manusia dalam pekerjaan sangat ditentukan oleh kesadaran, kompensasi, sikap,
tujuan yang ingin dicapai, imbalan yang ingin diperoleh, kepuasan atas hasil kerja, ingin
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meningkatkan prestasi, ingin meningkatkan kompensasi, dorongan dari pimpinan, kerjasama dengan
teman sekerja, kompensasi dan penghargaan yang diterima, ingin meningkatkan karir. Indikator
training adalah kesesuaian materi pelatihan, metode yang digunakan dalam pelatihan, sikap instruktur
dalam menyampaikan materi, waktu pelaksanaan pelatihan, fasilitas pendukung program pelatihan.
Kompensasi : dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik
sangat ditentukan oleh faktor-faktor antara lain pendidikan dan latihan yang diperoleh karyawan,
kompensasi tentang biaya dalam melaksanakan pekerjaan, makna suatu pekerjaan yang dilakukan,
ketergantungan dengan pimpinan, keinginan menambah kompensasi, kompensasi kongkrit dan abtrak
yang berhubungan dengan pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah, pengetahua teori dan
praktek, studi dan penyelesaian kasus. Indikator kompensasi adalah gaji yang diterima, bonus tahunan,
uang lembur, fasilitas kesehatan, tunjangan perumahan, dan promosi jabatan.
Populasi dan Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan produksi PT Patco Elektronik Tehnologi. Sampel
penelitian adalah sampel jenuh diambil sebanyak 53 orang, teknik pengambilannya dilakukan secara
menyeluruh.
Teknik Pengumpulan Data
Tehnik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: (a) kuisioner
yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan untuk disampaikan kepada
responden untuk diisi, (b) interview yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung dengan individu atau responden yang berhak memberikan jawaban dari
pertanyaan yang dirumuskan, (c) observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dan
mempelajari keadaan yang sebenarnya.
Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda untuk
pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:
KKt = α0 + β1 Plthn + β2 Kompns + e
Keterangan:
KK
= Kinerja Karyawan
α0
= Konstanta
β1,β2
= Koefisien regresi
Plthn
= Pelatihan (Training)
Kompns
= Kompensasi
e
= Error (kesalahan pengganggu)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisa Data
Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada karyawan
di lingkungan bagian produksi di PT Patco Elektronik Tehnologi. Dari 53 responden seluruhnya
kembali dan dianggap valid (tidak cacat) dan untuk keperluan analisis serta pengolahan data. Data
responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah data responden karyawan bagian produksi di
PT Patco Elektronik Tehnologi, yaitu sebanyak 53 orang. Data-data responden tersebut di atas akan
ditampilkan data responden menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut masa kerja, dan menurut
tingkat pendidikan.

Variabel
Training
Kompensasi
Kinerja Karyawan

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach‟s Alpha
Status
0,858
Reliabel
0,706
Reliabel
0,845
Reliabel
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Tabel 2 Validitas Instrumen Variabel
Pearson Correlation
Status

Variabel
Training
Kompensasi
Kinerja Karyawan

0,315* - 0,790**
0,331* - 0,853**
0,288* - 0,720**

Valid
Valid
Valid

Gambar 1 Grafik Uji Normalitas

Gambar 2 Scatter plot Uji Normalitas

Model

Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Unstandardized
Standardize
t
Sig.
Collinearity
Coefficients
d
Statistics
Coefficients
B
Std. Error
Beta
Toleranc VIF
e

(Constant
22.495
10.340
)
1
X1
.598
.145
X2
.690
.150
a. Dependent Variable: Y

.429
.477

2.176

.034

4.129
4.589

.000
.000

.980
.980

1.021
1.021
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Gambar 3 Uji Heterokedastisitas
Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
.686a

Adjusted R Square

.470

Std. Error of the
Estimate

.449

5.38875

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Pengujian Hipotesis
Implementasi Sikap Pada Training Dan Sikap Pada Kompensasi Berpengaruh Secara Bersamasama Terhadap Kinerja Karyawan
Tabel 5 Uji Bersama-sama (Uji F)
ANOVAa
Model

1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1288.370
1451.932
2740.302

df
2
50
52

Mean
Square
644.185
29.039

F
22.184

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1
Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 22,184 dan Ftabel sebesar
2,79. Karena Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dan nilai p-value adalah 0.000 (sig) lebih kecil dari
alpha 0.05 (confidence interval), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan
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adalah signifikan pada tingkat 5%, dimana H1 diterima. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan
secara bersama-sama antara sikap pada training dan sikap pada kompensasi terhadap kinerja
karyawan. Dari hasil regresi juga terlihat bahwa arah hubungan ini ialah positif (+). Semakin tinggi
tingkat sikap pada training dan sikap pada kompensasi, maka kinerja karyawan juga akan semakin
meningkat, dengan kata lain tingkat sikap pada training dan sikap pada kompensasi bersama-sama
berbanding lurus dengan kinerja karyawan.
Implementasi Sikap Pada Training Dan Sikap Pada Kompensasi Berpengaruh Secara Parsial
Terhadap Kinerja Karyawan

Model

Tabel 4.6 Uji Persamaan Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B

(Constant
)
1
X1
X2

Std. Error

22.495

10.340

.598
.690

.145
.150

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

.429
.477

2.176

.034

4.129
4.589

.000
.000

.980
.980

VIF

1.021
1.021

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 2,00856 dan nilai t hitung
untuk sikap pada training sebesar 4,129. Karena t hitung ≥ t tabel, dan nilai p-value adalah 0.000
(sig) lebih kecil dari alpha 0.05 (confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel
sikap pada training terhadap kinerja karyawan adalah pengaruh positif signifikan. Hasil
menunjukkan bahwa nilai t tabel sebesar 2,00856 dan nilai t hitung untuk sikap pada training sebesar
4,589. Karena t hitung ≥ t tabel, dan nilai p-value adalah 0.000 (sig) lebih kecil dari alpha 0.05
(confidence interval), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel sikap pada kompensasi terhadap
kinerja karyawan adalah pengaruh positif signifikan.
Hasil persamaan regresi model uji hipotesis, menunjukkan bahwa variabel training
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil regresi terlihat bahwa arah hubungan ini
ialah positif (+). Semakin tinggi tingkat sikap pada training, maka kinerja karyawan juga akan
semakin meningkat, dengan kata lain sikap pada training berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dari hasil diatas juga menunjukkan terdapat pengaruh antara sikap pada kompensasi terhadap kinerja
karyawan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05, ini menunjukkan bahwa sikap pada kompensasi
secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Pembahasan
Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, serta kompensasi telah dilakukan dengan
baik oleh PT Patco Electronik Tehnologi. Berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan yang
berpengaruh lebih dominan terhadap kinerja. Sebaiknya PT Patco Electronik Tehnologi dapat
mempertahankan program-program pelatihan dan pengembangan yang ada pada saat ini. Tentunya
kinerja karyawan akan lebih baik lagi apabila PT Patco Electronik Tehnologi dapat meningkatkan atau
memperbanyak program-program pelatihan dan pengembangan di kemudian hari agar kualitas
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan dapat bertambah dari waktu ke waktu. Selain
itu, kompensasi merupakan salah satu faktor penting yang juga mempengaruhi kinerja karyawan.
Pengaruh kompensasi yang kurang dominan menuntut perhatian khusus dari perusahaan. PT Patco
Electronik Tehnologi dapat mempertahankan program kompensasi yang telah ada, dan mengupayakan
program kompensasi lain seperti pemberian tunjangan pendidikan bagi anak-anak karyawan,
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tunjangan pernikahan, atautunjangan lain yang memiliki manfaat positif bagi peningkatan kinerja
karyawan di masa mendatang.
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan keadilan dan
kelayakan telah dijadikan dasar dalam pemberian kompensasi pada PT Patco Electronik Tehnologi.
Berkaitan dengan kelayakan yang berpengaruh lebih dominan terhadap pemberian kompensasi, ada
baiknya PT Patco Electronik Tehnologi dapat mempertahankan tingkat kelayakan kompensasi
berdasarkan pada indikator-indokator kelayakan yang digunakan saat ini, seperti dengan senantiasa
memperhatikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dalam menentukan pemberian kompensasi.
Pemberian kompensasi akan dinilai lebih baik dengan meningkatkan kelayakan kebutuhan hidup
karyawan. Kemudian pemberian kompensasi berdasarkan atas keadilan perlu mendapat perhatian PT
Patco Electronik Tehnologi. Hal ini berhubungan dengan pengaruh keadilan yang kurang dominan
terhadap pemberian kompensasi. Keadilan akan dirasakan karyawan manakala kompensasi yang
diberikan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup karyawan yang bersangkutan beserta
keluarganya, dan keadilan ini biasanya dihubungkan dengan besarnya gaji yang diterima orang lain
dengan melihat beberapa aspek yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu PT Patco Electronik
Tehnologi diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam
pemberian kompensasi yang diberikan pada para karyawan.

Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa training dan
kompensasi berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Berkaitan
dengan pelatihan dan pengembangan yang berpengaruh lebih dominan terhadap kinerja, ada baiknya
PT Patco Electronik Tehnologi dapat mempertahankan program-program pelatihan dan
pengembangan yang ada pada saat ini. Pengaruh kompensasi yang kurang dominan menuntut
perhatian khusus dari perusahaan PT Patco Electronik Tehnologi dapat mempertahankan program
kompensasi yang telah ada, dan mengupayakan program kompensasi lain seperti pemberian tunjangan
pendidikan bagi anak-anak karyawan, tunjangan pernikahan, atautunjangan lain yang memiliki
manfaat positif bagi peningkatan kinerja karyawan di masa mendatang.
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ABSTRAK
Diplomasi perdagangan adalah merupakan bagian dari diplomasi ekonomi, diplomasi ini salah
satu variabel penting pertumbuhan ekonomi di suatu Negara Negara berupaya keras untuk
mendorong kerjasama perdagangan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator
pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), saah satu poin
yang dapat menikan PDB adalah surplusnya nilai perdagangan internasional, perdagangan
internasional melibatkan dua Negara atau lebih dimana masing masing Negara memiliki system
perdagangan yang berbeda selain itu juga memiliki alat pembayaran yang berbeda, Perbedaan alat
pembayaran ini menjadi hal yang harus dilalui di dalam melakukan transaksi, maka untuk mengatasi
perbedaan alat pembayaran tersebut diperlukan standarisasi mata uang internasional, sesunggunya
standarisasi alat transaksi yang diharapkan sudah dimiliki umat Islam, karena uang tersebut
namanya sudah ditetapkan Allah SWT Al-Qur‟an surah Ali Imran Ayat 75 dan Al-Qur‟an surah Yusuf
ayat 20. Dalam teori ekonomi, uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (Medium of
exchange), sebagai penyimpanan nilai (Store of value), dan sebagai satuan perhitungan/timbangan
(Unit of account). Ketiga fungsi ini harusnya melekat pada uang yang kita gunakan,namun
kenyataanya apa yang digunakan saat ini tidak memiliki ketiga dari sarat yang diharuskan, Sebaiknya
negara menggunakan standar dinar dan dirham dalam menentukan kesetabilan, kemakmuran dan
pertumbuhan ekonomi Tidak stabilnya nilai Dollar adalah, disebabkan adanya kadar inflasi dan
adanya tindakan spekulasi dalam pasaran uang. Sistem mata uang emas dan perak (gold and silver
standard) adalah merupakan system yang menyatakan bahwa emas dan perak sebagai standar satuan
ukuran nilai dari uang, sementara untuk jenis uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi,
baik berupa tembaga, kertas uang atau lainnya, asalkan mempunyai penjamin berupa emas dan
perak, tidak dipermasalahkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Dengan demikian, uang jenis
apapun, baik emas maupun perak, uang kertas, tembaga, maupun yang lain dapat digunakan sebagai
mata uang selama memungkinkan untuk ditukarkan menjadi emas dan perak karena emas dan
peraklah yang menjadi standar. Sebuah keuntungan yang dimiliki oleh sistem uang emas, jika
dibandingkan dengan sistem uang kertas.. Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan
peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan
barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Dinar
tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas
Kata Kunci: Perdagangan, uang, dinar, drham

A. Latar Belakang
Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi peran diplomasi ekonomi menjadi bagian yang
semakin penting dalam politik luar negeri di berbagai negara, diplomasi perdagangan adalah
merupakan bagian dari diplomasi ekonomi, diplomasi ini salah satu variabel penting pertumbuhan
ekonomi di suatu Negara, Negara berupaya keras untuk mendorong kerjasama perdagangan dengan
tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan
meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian
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di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur
dengan tingkat pendapatan (income).
Sudah menjadi hukum sunnatullah yang bersifat tetap bahwa manusia saling membutuhkan
satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan, untuk mencapai kesejahteraan. Demikian juga suatu
masyarakat negara, betapapun kuatnya perekonomian mereka, masih tetap membutuhkan barang dan
jasa yang diproduksi oleh masyarakat lain. Tidak terkecuali dengan masyarakat dan perekonomian
Islam sekalipun.
Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan meningkat pula
secara ekonomi perdagangan internasional juga akan berpengaruh terhadap aspek-aspek konsumsi,
produksi, dan distribusi pendapatan, Perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang
melibatkan beberapa Negara/ melibatkan Negara lain, yang dimana masing-masing Negara memiliki
system ekonomi, Sistem ekonomi dan perdagangan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.
Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara, tentu akan berpengaruh banyak terhadap kegiatan
perdagangan negara tersebut dengan negara lain.
Dalam model perdagangan standar, sebuah negara akan memperoleh keuntungan dari
perdagangan dengan melakukan spesialisasi, memproduksi, dan mengekspor barang yang memiliki
keunggulan komparatif. Pada sisi lain, kebijakan perdagangan yang semakin terbuka sebagaimana
yang diterapkan Indonesia saat ini, telah memperbesar resiko guncangan eksternal terhadap
perekonomian domestik, Terdapat cukup banyak studi yang telah dilakukan terkait penelitian empiris
dampak perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan suatu perekonomian. Perdagangan
internasional merupakan salah satu variabel penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan
perekonomian di suatu negara telah berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berbicara mengenai perdagangan pasti tidak lepas dari instrumen pembayaran yang
digunakan, perdagangan internasional melibatkan dua Negara atau lebih dimana masing masing
Negara memiliki system perdagangan yang berbeda selain itu juga memiliki alat pembayaran yang
berbeda, Perbedaan alat pembayaran ini menjadi hal yang harus dilalui di dalam melakukan transaksi,
maka untuk mengatasi perbedaan alat pembayaran tersebut diperlukan standarisasi mata uang
internasional. Satandarisasi alat pembayaran internasional saat ini lebih didasarkan kepada
penggunaan uang dolar amerika.
Sistem keuangan internasional dewasa ini yang distandarkan kepada (uang kertas) dolar jelasjelas hanya menguntungkan negara, kelompok, atau segelintir orang yang mengendalikan sistem
peredaran uang kertas tersebut. Sistem ini secara kasat mata dapat diketahui dengan melihat perbedaan
nilai dolar dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah yang sama-sama terbuat dari kertas.
Selembar kertas bernilai 1 dolar AS kini bernilai lebih dari 13.000 rupiah, 100 dolar bernilai lebih
dari 1.300.000 rupiah, dan seterusnya.
Ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat
ini lebih banyak diperdagangkan dari pada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga
perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit.
Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah
menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Perbedaan nilai yang pluktuatif
antar nilai tukar mata uang Negara mendorong para pemilik modal untuk bersepekulasi mebeli uang
dipasar ketika harganya rendah dan menjual ketika harganya tinggi, dari permasalahan tersebut maka
perlu dicarikan solusi alternative pemabayaran perdagangan luar negeri sehingga tidak terjadi hal yang
dapat merugikan bagi salah satu Negara. Makalah ini akan membahas penggunaan alat transaksi yang
termuat dalam kitab suci Al‟Quran sebagai rujukan orang islam dan alat pembayaran tersebut pernah
diterapkan sebelum tergantikan dengan uang fiat seperti saat ini.
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Al-Qur‟an surah Ali Imran Ayat 75 Allah SWT berfirman:
ۡ
ۡ
اس ََّّل ي ُ َؤ ِّد ِٓۦي إِلَ ۡي َك إِ ََّّل َما دُمۡ تَ َعلَ ۡي ًِ قَآئِ ٗم ۗا َٰ َرلِ َك بِأَو َّ ٍُمۡ قَالُُ ْا
ِ َ۞ ََ ِم ۡه أَ ٌۡ ِل ۡٱل ِك َٰت
ٖ َاس ي ُ َؤ ِّد ِٓۦي إِلَ ۡي َك ََ ِم ۡى ٍُم َّم ۡه إِن تَأ َم ۡىًُ بِ ِذيى
ٖ َب َم ۡه إِن تَأ َم ۡىًُ بِقِىط
ۡ
َّ ََِِيل ََيَقُُلُُنَ َعل
٥٧ َٱَّلِ ٱل َك ِز ََ ََ ٌُمۡ يَ ۡعلَ ُمُن
َ َس َعلَ ۡيىَا فِي ۡٱۡلُ ِّميِّۧه
َ لَ ۡي
Artinya: “Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang
banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu
mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu
menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap
orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”
Al-Qur‟an surah Yusuf ayat 20 Allah SWT berpirman:
٠٢ َس َد َٰ َس ٌِ َم َم ۡعذَُد َٖة ََ َكاوُُ ْا فِي ًِ ِمهَ ٱل َٰ َّز ٌِ ِذيه
َ ََ
ٖ ش َش َۡي ُ بِثَ َم ِۢ ِه بَ ۡخ
Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan
mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”
Dari ayat tersebut islam sebenarnya sudah memiliki jenis alat pembayaran yang sah, yang
tertuang dalam kitab suciNya, akan tetapi seiiring waktu alat transaski tersebut ditinggalkan
digantikan dengan uang fiat, yang sering menimbulkan permasalahan sepertihalnya inflasi, tulisan ini
bertujuan menganalisa kemungkinan dipergunakanya lagi alat pembayaran Dinar dan Dirham sebagai
alat transaksi

B. Pembahasan

Al-Qur‟an surah Ali Imran Ayat 75 dan Al-Qur‟an surah Yusuf ayat 20 dapat kita lihat bahwa
sesunggunya umat Islam tidak perlu kebingungan mencari nama baru untuk uangnya karena uang
tersebut namanya sudah ditetapkan Allah SWT dalam ayat diatas dan berbagai hadits Rasullulah
SAW, uang tersebut bernama dinar dan dirham. Umat Islam juga tidak perlu capai-capai menentukan
desainnya karena yang diatur dalam uang kita hanya beratnya (1 Mitsqal emas = 1 dinar) (1 Mitsqal =
4,443353828571429 gram) dan ancaman yang tegas bagi yang menurunkan kadar standarnya.
Dalam teori ekonomi, uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (Medium of
exchange), sebagai penyimpanan nilai (Store of value), dan sebagai satuan perhitungan/ timbangan
(Unit of account). Ketiga fungsi ini harusnya melekat pada uang yang kita gunakan, namun
penggunaan uang kertas justru tidak dapat memenuhi ketiga fungsi itu sekaligus. Uang kertas hanya
berfungsi secara optimal sebagai alat tukar (Medium of exchange), sebagai Store of value, nilainya
tergerus oleh inflasi dari waktu ke waktu. Karena nilai yang terus menurun inilah uang kertas juga
tidak bisa secara konsisten dipakai sebagai Unit of account, hal itu disebabkan adanya inflasi yang
terjadi terhradap harga-harga yang menyebabkan nilai dari uang mengalami penurunan, sehingga
memegang uang saat ini nilainya jauh lebih besar dibanding dengan diwaktu yang akan datang, “Mata
uang fiat apungan adalah tidak stabil dan mudah dieksploitasi oleh penggiat spekulasi. Berganding
dengan sistem riba, kegiatan spekulasi menyebabkan berlakunya krisis ekonomi global apabila sistem
kewangan dunia menghadapi masalah NPL dan penurunan nilai mata wang” (Krisharyanto, 2002;
Yaacob, Ahmad, & Wan Mohd Zabaria, 2010). Uang Emas/dinar dan uang perak/dirham sebenarnya
sepanjang sejarah ribuan tahun bisa memerankan tiga fungsi uang tersebut secara sempurna
Penggunaan Dinar juga tidak memerlukan kesepakatan khusus dari para pemimpin dunia.
Aturan main dalam syariah yang sudah baku dan sudah teruji lebih dari 1.400 tahun terkait dengan
emas dan perak sangatlah mencukupi untuk mengatur penggunaan emas dan perak sebagai uang. Ide
penerapan gold dinar dan perak dirham dalam perdagangan internasional memerlukan keputusan
keputusan politik yang tidak sederhana namun kemilau Dinar-Dirham mengingatkan umat islam untuk
segera tersadar dari keterlenaan panjang, sehingga tidak terpuruk terlalu lama di bawah dominasi
negara-negara barat.
Dalam perdagangan internasional antara negara-negara islam penggunaan mata uang ini dapat
menjadi pengimbang kekuatan dominasi moneter mata uang Dolar, Euro, maupun Yen.
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Pendeklarasian penggunaan kembali Dinar-Dirham sebagai instrument moneter dicetuskan pertama
kali oleh Malaysia th 2003. Sehingga masih harus dikaji lebih mendalam dan dilakukan riset-riset
guna menentukan format yang sesuai dengan perekonomian kontemporer saat ini. Agar “kelahiran
kembali” Dinar-Dirham ini bisa kuat dan diakui seperti pada penerapan Euro sebagai mata uang
bersama negara-negara Uni Eropa., yang mampu mengurangi dominasi Dollar AS dalam perdagangan
dan siklus moneter internasional.
I.

Sejarah Dinar dan Dirham

Dinar-Dirham sangat teruji tingkat kestabilannya, lebih dari 1500 tahun keduanya cenderung
stabil dan tidak menimbulkan inflasi yang besar, sehingga menyebabkan stabilitas ekonomi yang
berkelanjutan. Dizaman Ibnu Faqih (289 H), nilai tukar Dinar- Dirham berbanding 1:15 yang
sangat mengejutkan seribu tahun kemudian, kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika pada 17921834 M. Sebelum Islam datang, emas-perak telah digunakan bangsa Persia, Romawi, Israel,
Yunani, Mesir kuno, Nabataens dan Tubba (Yaman), dan dilanjutkan di berbagai kekhalifahan
seperti Ummayah di Syria dan Spanyol; Abbasiyah; „Alawiyah di Tabaristan, Maghrib, Mesir,
Syria dan Yaman; Dinasti Turki Saljuq; pemerintahan Daylam; Mongolia; Dinasti Kurdi di Mesir,
Syria, dan Diyr Bakr; pemerintahan Turki di Mesir.
Dinar-Dirham pada mulanya adalah mata uang Romawi Timur dan Persia. Kata Dinar
berasal dari kata “Denarius” (bahasa Romawi) dan Dirham berasal dari kata ”Drachma” (bahasa
Persia). Kemudian keduanya diadopsi bangsa Arab menjadi sistem mata uang mereka. Rasulullah
menetapkan sebagai mata uang yang resmi dan sah, digunakan sebagai alat transaksi dalam
berbagai hubungan muamalah dan berbagai macam peraturan syariat Islam yang berhubungan
dengan harta dikaitkan pula dengan keduanya. Penggunaanya terus berlanjut sampai masa
kekhalifahan pada priode-priode berikutnya.
Masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu (13-23 H/634-644 M), ditetapkan
perbandingan standar bobot Dirham perak dengan Dinar emas yakni 10 : 7 (1 mithqal). Pada
masa awal Islam, perbandingan nilai tukar emas dengan perak adalah sekitar1:20. Masa
kekhalifahan Uthman ibn „Affan radiallahu anhu (23-35 H/ 644-656 M), dicetak koin yang
meniru Dirham perak Sassanian Yezdigird III. Dalam koin itu telah tertera tulisan ”Bismillah”.
Tahun 64 H/ 683-684 M, pertama kali berkurangnya nilai Dirham oleh „Ubayd Alih‟ibn Ziyad
dengan dicampurnya logam lain. Masa kekhalifahan Khalifah Abdalmalik, 74 H, dicetak koin
emas berbobot 4,4gr dengan tulisan “Dinar” tertera di atasnya. Tahun 77 H, dicetak lagi Dinar
yang bobotnya berubah menjadi 4,25gr, mengikuti standar Khalifah „Umar ibn al-Khattab,
radiallahu anhu. Tahun 79 H/ 698 M, masih masa kekhalilifahan Abdalmalik, dicetak koin perak
dengan tulisan “Dirham” tertera di atasnya, berbobot 2,97gr dan berdiameter 25-28mm. Pada
masa Sultan al-Kamil, fulus (koin tembaga) dicetak pertama kali di Mesir.
Dinar-Dirham secara resmi baru berakhir seiring runtuhya kekhalifahan Turki Ustmani
pada tahun 1924 penggunaan dinar-dirham berakhir tidak dipergunakan lagi bersamaan
berakhirnya perang dunia I abad 11 di Italia. Uang-kertas mulai diedarkan dengan sangat terbatas
di kalangan pedagang dan bankir Italia. Tahun 1294 M, uang-kertas coba diterbitkan menteri
Ilkhan Gaikhatu dengan mencontoh uang-kertas Cina, untuk mendanai devisitnya pengeluaran
akibat perang dunia

.
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II.

Dinar-Dirham Sebagai Alat Kebijakkan Moneter

Dollar tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur kestabilan, kemakmuran dan juga
pertumbuhan ekonomi. Ini kerana Dollar bukanlah mata uang yang terjamin kestabilannya. Tidak
stabilnya nilai Dollar adalah, disebabkan adanya kadar inflasi dan adanya tindakan spekulasi
dalam pasaran uang.(M. Shabri, 2006)
Sebaiknya negara menggunakan standar dinar dan dirham dalam menentukan
kesetabilan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Isu penggunaan Dinar-Dirham sebagai alat
kebijakkan moneter dan sebagai mata uang blok perdagangan negara-negara Islam marak
digulirkan dalam seminar-seminar dan konfrensi-konfrensi guna menggugah dan
mensosialisasikan kesadaran khususnya pemerintah dan dunia usaha negara-negara islam untuk
bertansaksi dengan mata uang Dinar-Dirham ini.
Sedangkan dibarat kesadaran bahwa menyimpan emas lebih aman dari pada menyimpan
paper money terlihat mulai marak. Diantaranya dinyatakan oleh Donald J Hoppe dalam bukunya
yang berjudul ” How to Invest in Gold Coins “. Dia menulis :
“ Negara-negara barat yang membebaskan/mengizinkan penggunaan emas secara bebas sebagai
unit penyimpan kekayaan telah sedikit dimudahkan dari beban inflasi yang melanda warganya.
Sayangnya penyakit inflasi yang tersembunyi kronik adalah satu catatat tersendiri di negara
yang menganut system ekonomi neo Keynesian. Namun dengan adanya izin kepemilikan emas
secara pribadi dalam berbagai bentuk paling tidak hal tersebut telah membuat negara sadar
bahwa warganya harus memiliki hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri “.
Tampaknya kesadaran untuk menyandarkan kembali mata uang dengan emas atau logam
mulia telah menjadi tren dunia dan menjadi topik kajian ekonom-ekonom di dunia.
Dalam tataran praktisnya kembali Malaysia menjadi pionir pengembangan ekonomi
syariah. Malaysia yang pertama kali mencetuskan gagasan penerapan blok perdagangan negaranegara Islam yang menjadikan Dinar-Dirham sebagai alat tukarnya, guna menandinggi
kedikdayaan dollar AS dan Euro pernyataan ini dikeluarkan oleh wakil perdana menteri Malaysia
N.M Yakcob dan menyatakan system ini mulai berlaku pada tahun 2003. Ide ini disambut baik
oleh beberapa negara seperti Iran, Bahrain, Sudan dan Maroko. Hal ini kembali Malaysia
membuktikan usahanya menjadi pusat keuangan syariah internasional.
Saat ini ada dua system untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama yang diajukan oleh
pemerintah Malaysia yaitu Bilateral Payment Aggrement (BPA) dimana menggunakan standar
bimetalisme menggunakan dua mata uang logam yang berbeda jenis dalam waktu bersamaan dan
Multilateral Payment Aggrement (MPA) dimana masing-masing negara dalam suatu jaringan bisa
menetapkan sendiri jumlah perdagangan dan jumlah yang harus dibayarkan pada priode waktu
tertentu, transfer barang hanya ditentukan dalam bentuk emas. Kedua adalah perusahaan swasta
yang melakukan pembayaran mata uang emas dengan elektronik seperti E-Dinar dan E-Gold,
untuk sistem BPA dan MPA menggunakan mata uang emas hanya untuk perdagangan
internasional. Mekanisme transaksi BPA dan MPA dalam perdagangan internasional akan melalui
tahapan dan mekanisme yang melibatkan bank umum, bank sentral, dan custodian emas
(penyimpan emas).
Ada empat tahapan yang dilalui dalam mekanisme transaksi perdagangan tersebut.
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Pertama, melakukan perjanjian dagang antara importir dan eksportir, kondisi barang dan jumlah
barang yang akan ditransaksikan sudah terlebih dahulu diketahui tentunya sesuai dengan syariat
Islam, akad yang terjadi harus bebas dari unsur-unsur gharar, maysir, dan riba.
Kedua, pihak importir akan mengeluarkan letter of credit (LC) untuk melakukan pembayaran
melalui bank yang sudah ditunjuknya. Selanjutnya, pihak eksportir akan menerima letter of credit
(LC) dari bank tersebut.
Ketiga, pihak bank yang ditunjuk oleh importir akan segera melakukan pembayaran kepada bank
sentral dengan menggunakan mata uang lokal yang kemudian akan mengakumulasikan transaksi
kedua negara dengan standar emas hingga masa kliring.
Keempat, setelah masa kliring selesai, bank sentral negara importir akan mentransfer emas senilai
dengan transaksi perdagangan kedua negara kepada pihak custodian emas yang telah ditunjuk,
untuk selanjutya diserahkan kepada bank sentral negara eksportir. Bank sentral negara eksportir
ini selanjutnya akan melakukan pembayaran dalam mata uang lokal kepada bank yang telah
ditunjuk oleh eksportir. Kemudian bank tersebut akan menyerahkannya kepada pihak eksportir.
Berikut dilustrasikan skema contoh model transaksi antar dua negara menggunakan Dinar:
Eksportir melakukan ekspor komoditi minyak kelapa sawit mentah (CPO) ke importir Malaysia
senilai Rp 10 Milyar. Importir Malaysia tersebut membayar eqivalen dengan nilai tersebut senilai
4 juta Ringgit (dengan kurs 2.500) melalui perantara sebuah bank umum di Malaysia. Kemudian
bank umum Malaysia tersebut mentransfernya ke Bank Negara Malaysia (bank sentral Malaysia)
kemudian nilainya dikonversi ke dalam mata uang Islamic Dinar dan melalui bank kusdotian
Islamic Development Bank (IDB) diteransfer ke Bank Indonesia/BI (Bank Sentral Indonesia) oleh
BI dikirim ke rekening eksportir tersebut pada sebuah bank umum di Indonesia dalam bentuk
rupiah. Dan ekspotir Indonesia tersebut dapat mengambil uangnya sebesar Rp. 10 Milyar pada
bank umum tersebut.

Gambar 1. Model Perdagangan
Bilateral
Adapun mekanisme transaksi yang
terjadi dalma perdagangan bilateral
tersebut seperti tergambar dalam
gambar berikut.
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Gambar 2. Mekanisme transaki perdagangan bilateral
1. Dinar dan Dirham Solusi Masalah Inﬂasi
Sistem mata uang emas dan perak (gold and silver standard) adalah merupakan system
yang menyatakan bahwa emas dan perak sebagai standar satuan ukuran nilai dari uang,
sementara untuk jenis uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, baik berupa
tembaga, kertas uang atau lainnya, asalkan mempunyai penjamin berupa emas dan perak.
Dengan demikian, uang jenis apapun, baik emas maupun perak, uang kertas, tembaga, maupun
yang lain dapat digunakan sebagai mata uang selama memungkinkan untuk ditukarkan menjadi
emas dan perak karena emas dan peraklah yang menjadi standar. Sebuah keuntungan yang
dimiliki oleh sistem uang emas, jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistemsistem mata uang lainnya, adalah sistem uang emas bersifat internasional (Surahman, 2016)
Persepsi Islam. Dalam transaksi ﬁnansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim
sebagai kewajiban agamis, bukan hanya masalah transaksi komersila semata. Sehubungan dengan
itu, banyak permasalahan yang melanda di Indonesia khususnya untuk system perbankan syariah,
dan praktek transaski lainya yang masi terdapat unsur riba, maisir, dan ghoror, yang menjadi
hambatan dalam bertransaksi yang mempersempit umat muslim yang mau melakukan transaski
karena hal tersebut bertentangan dengan agama, Maka dari itu, perlu dicarikan solusi
bertranssaski yang sesuai dengan nilai sayriah.
“Sistem mata wang hari ini yang tidak didasari dengan emas telah mengundang masalah
inflasi dan spekulasi mata wang. Sepanjang sistem apungan berlangsung pelbagai krisis ekonomi”
(Salmy Edawati Yaacob, 2011) dengan dinar dan dirham yang memiliki kriteria sebagai
penyimpan nilai, maka sampai kapanpun nilai dari dinar dan dirham tersebut tidak mengalami
inflasi, bahkan sering harga komoditas yang mengalami penurunan nilai akan tetapi lain dengan
uang fiat yang mengalami penurunan nilai sebagai iliustrasi satu ekor kambing dulu seharga Rp.
500.000,00 saat ini harga satu ekor kambing yang sejenis seharga Rp.1.000.000,00 lain dengan
dinar, nilainya tidak memiliki perubahan, namun karena adanya standar nilai perdagangan
internasional yang menggunakan standar dolar maka perubahan nilai dari mata uang terjadi, US
$1 dahulu tahun1996 kisaran Rp.2.500 dan saat ini tahun 2017 kisaran Rp 13.000 per US $1
padahal sama sama kertas namun yang satu memiliki nilai lebih tingi maka jika perdagangan
internasional diterapkan setandar dengan emas diharapkan perbedaan nilai tidak terjadi, Melalui
sistem standar emas dan perak, setiap negara menetapkan nilai mata uang masing-masing dalam
sebutan emas. Sebagai contoh; Amerika Syarikat menetapkan AS$1.00 = 23.22 grain emas tulen
dan Indonesia menetapkan Rp 1.00 = 10.88 grain emas tulen. Tiap-tiap negara mesti bersedia
membeli atau menjual emas pada harga yang telah ditetapkan itu. Oleh sebab nilai setiap mata
wang dalam sebutan emas adalah tetap, maka kadar pertukaran antara mata wang itu juga tetap.
Misalnya, nilai emas dolar Amerika Syarikat ialah AS$1.00 = 23.22 grain emas dan nilai emas
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Indonesia ialah Rp1.00 = 10.88 grain emas, maka kadar pertukaran antara dolar dan rupiah ialah
AS$1.00 = Rp 2,13419 (23.22/10.88) atau Rp 1.00 = AS$ 0,468561(10.88/23.22).
2. Peluang Dinar dalam Perdagangan Internasional
Secara garis besar, terdapat dua fase perkembangan penggunaan uang sebagai dasar sistem
moneter dunia yaitu masa standar emas (gold standard) dan masa uang fiat (fiat money). Standar
emas merupakan masa dimana sistem moneter dunia ditopang oleh penggunaan emas koin,
batangan dan uang yang ditopang dengan emas (backed by gold). Ide penerapan gold dinar dalam
perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Lantaran
itu, perlu kesabaran luar biasa untuk terus meyakinkan berbagai pihak, khususnya negara-negara
muslim untuk akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud (M. Luthfi Hamidi.2007:157)
Negara Negara muslim harus bergabung membahas dan menerapkan standar serta membuat
lembaga yang dapat mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang
nantinya akan menjadi Bank Sentral atau Bank Kustodian dari seluruh negara OKI, sebagai
contoh sebut saja IDB (Islamic Development Bank)
a. Implementasi Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional
Diperlukan berbagai langkah dan strategi, serta keseriusan dalam hal keinginan untuk
menerapkan dinar sebagai alat transaksi perdagangan. Kehadiran dinar dalam sistem
perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi
alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negaranegara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dalam perekonomian diperlukan penerapan
dinar secara bertahap, langkah demi langkah bukan dengan perubahan secara drastis. Salah satu
langkah yang dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan dinar
sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral
maupun bilateral.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar dalam perdagangan
internasional, antara lain: (Nurul Huda,2008:108)

1) Peran Dinar dalam Perdagangan
Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi
hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri.
Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Dinar tidak diwujudkan
dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Jika satu dinar sama dengan satu
ounce emas dan satu ounce emas setara dengan $290, maka satu dinar sama dengan $290.
Emas tersebut bisa dihargakan dengan nilai mata uang negara lain yang ditetapkan oleh
kedua Negara Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke
negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang
telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas
dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber
daya emas yang cukup
2) Penggunaan Dinar Emas
Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral.
Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti
ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan
transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti
perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas
pada negara yang ada dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di
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luar regionalnya, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia
dengan Amerika Serikat.
Pada konferensi internasional tahun 2002 di Kuala Lumpur tentang Stable and Just Global
Monetary Systems, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahatir Muhammad menjelaskan tentang
mekanisme pelaksanaan perdagangan dengan dinar. Ketika terjadi perdagangan antara
Malaysia dengan Arab Saudi, dimana dalam kurun waktu 3 bulan, Malaysia mengekspor ke
Arab Saudi sebesar 2 juta dinar dan Arab Saudi mengekspor ke Malaysia sebesar 1,8 juta
dinar. Data selengkapnya bisa terlihat pada tabel 4.1 tentang ilustrasi ekspor dan impor
antara Malaysia dengan mitra dagangnya Arab Saudi
Tabel. Ilustrasi perdagangan
Ekspor
ke
1. Malaysia
2. Arab Saudi
Total
Impor

Malays Arab Total
ia
Saudi Ekspo
r
X
2.0
2.0
1.8
X
1.8
1.8
2.0
3.8

Dengan demikian Malaysia mengalami surplus perdagangan sebesar 0,2 juta dinar. Arab
Saudi melalui bank sentralnya akan membayar sebesar 0,2 juta dinar kepada Bank Negara
Malaysia melalui Bank Kustodian (IDB atau Bank of England). Dalam mekanisme ini, dinar
sebesar 0,2 juta dinar yang dibayarkan Arab Saudi bisa mendukung transaksi perdagangan
ekspor dan impor dengan jumlah sebesar 3,8 juta dinar. Hal ini tentunya akan memberikan
kesempatan kepada negara peserta dengan cadangan devisa yang terbatas untuk melakukan
perdagangan ekspor dan impor dengan menggunakan dinar.

a. Peraturan tentang Penerapan Dinar dalam Perdagangan Internasional
Mengimplementasikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional harus
merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan dinar yang terbuat dari
emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya, ada tiga aturan (legal issues)
yang berkenaan dengan menggunakan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu: (Nurul
Huda,2008)
1) International Legal Impediments
Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan dinar dalam perdagangan
internasional dalam Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Pada 1945
salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah sistem par value yang mengharuskan
negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang di-peg
kepada emas sebesar 1/35 per ons emas. Setelah sistem par value berakhir pada tahun
1971, negara anggota mengadopsi aturan yang dibuat IMF pada tahun 1976 the Second
Amendement to the Articles of Agreement yang baru efektif digunakan pada tahun 1978
hingga saat ini. Dalam aturan tersebut negara anggota dibolehkan untuk mengkonversikan
mata uangnya terhadap mata uang lain selain emas. Beberapa negara ada yang
mengkonversikan mata uangnya dengan Special Drawing Right (SDR) yang dibuat IMF.
Sebagian lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan
permintaan dan penawaran internasional. Walaupun setiap negara bebas menentukan mata
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uang yang menjadi standar nilai tukarnya, setiap negara dilarang untuk melakukan
manipulasi nilai tukar atau sistem moneter
internasional yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang tidak fair
dengan negara lain. Setiap negara diharuskan untuk berkolaborasi dengan pendanaan dan
pembiayaan dari IMF untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan menghindari
perubahan persaingan nilai tukar. Negara yang membiarkan mata uangnya mengambang
bebas diharuskan untuk melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan
nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan Articles IV the Obligations
Regarding Exchange Arrangements berisikan tentang nilai tukar hanya dikonversikan
kepada SDR atau kepada mata uang negara lain selain emas. Sekilas, aturan tersebut
terlihat melarang dan membatasi penggunaan emas sebagai sebuah perjanjian nilai tukar
(exchange arrangements). Tetapi dinar yang akan digunakan dalam perdagangan
internasional bukan uang sebuah negara yang ditopang dengan emas (backed by gold).
Kehadiran dinar dalam perdagangan internasional tidak ditujukan untuk menjadikan dinar
sebagai mata uang sehari-hari semua negara, tetapi hanya digunakan untuk menjadi alat
transaksi perdagangan bilateral. Pembayaran dengan dinar dilakukan dengan mentransfer
ekuivalen dinar ke account negara peserta yang ada di bank kustodian. Dalam aturan yang
sama dalam Articles IV dinyatakan bahwa kondisi ekonomi internasional tertentu,
mengizinkan sebuah negara untuk memperkenalkan sistem perjanjian nilai tukar yang
berdasarkan atas stabilitas
2) Financial Infrastructure dan UCP 600
Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyukseskan implementasi dinar
sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan
harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung penggunaan dinar dan menyesuaikan
sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang
mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Dalam hal
ini, bank sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan
mengatur mekanisme sistem perbankan nasional, selain itu juga perlu dibuatkan aturan
system perdagangan internasional seperti halnya ucp 600 yang mampu mengatur
perdagangan internasional, aturan ucp ini berkaitan perubahan standar alat pembayaran
transaksi sementara mekanisme pembayaran tidak lah mengalami perubahan.
Commercial letter of credit merupakan “nyawa” dari system perdagangan internasional
yang diatur dalam ICC (International chamber of commerce), ICC adalah organisasi
bisnis dunia, suatu badan yang mempunyai otoritas untuk berbicara atas nama perusahaanperusahaan dari semua sector. “L/C Yaitu kontrak internasional antara bank penerbit
(issuing bank) di suatu negara (biasanya importir) dan penerima (beneficiary/penjual) di
negara lain (eksportir) dalam hal mana bank penerbit mengikatkan diri untuk membayar
nilai L/C kepada penerima dengan kondisi penerima memenuhi dokumen dokumen yang
diminta dalam L/C baik secara fisik maupun substansi” (Rivera Pantro Sukma:2010) ucp
merupakan aturan perdagangan Pasal 2 UCPDC Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 atau
dikenal dengan UCP 600 mendefinisikan Letter of Credit atau Credit berarti setiap janji,
bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya
merupakan janji pasti dari Issuing Bank untuk membayar presentasi yang sesuai,
membayar/honour berarti :
a) Membayar atas unjuk jika credit tersedia dengan pembayaran atas unjuk
b) Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayarn pada saat jatuh
tempo jika credit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan
c) Mengaksep bill of exchange (draft) yang ditarik oleh beneficiary dan membayar pada
saat jatuh tempo, jika credit tersedia dengan akseptasi.
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d) Dokumen Dokumen Dalam Letter of Credit (L/C) Letter of Credit (L/C) adalah pasal
5 UCP 600 Dokumen Pengangkutan:
1) Bill of Lading, pengangkutan melalui laut
2) Airway Bill, pengangkutan melalui udara
e) Invoice atau Commercial Invoice atau faktur pada dasarnya merupakan suatu sarana
bagi penjual/seller/eksportir untuk memperhitungkan harga barang kepada
pembeli/buyer/importer sesuai dengan kesepakatan. Beberapa macam Invoice, yaitu:
1) Commercial Invoice, Invoice yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Seller dan
ditujukan kepada buyer/importer
2) Consular Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh konsulat Negara pembeli yang
berada di Negara penjual atas dasar Commercial Invoice.
3) Visaed Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh penjual/seller/eksportir dan dicounter-sign oleh konsulat Negara pembeli yang berada di Negara
penjual/eksportir.
4) Proforma Invoice, Invoice yang dikeluarkan seller/eksportir mendahului
pengiriman barang, biasanya baru dalam tahap penawaran.
5) Consignment Invoice, Invoice untuk barang konsinyasi
I. Polis Asuransi
II. List atau Daftar
III. Packing List, daftar perincian barang serta cara dan bahan pembungkus barang
yang bersangkutan.
IV. Weight List atau Measurement List, daftar perincian barang mengenai
timbangan/ukuran barang
f) Certificate, suatu keterangan yang dikeluarkan oleh orang atau instansi yang
berwenang mengenai keadaan barang
1) Certificate of Origin, keterangan yang menyatakan Negara asal barang
2) Certificate of Quality, keterangan yang menyatakan tentang mutu barang
3) Certificate of Analysis, keterangan yang menyebutkan uraian, campuran atau
bahan – bahan dan proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang.
4) Certificate of Inspection, kerterangan yang menyatakan bahwa barang telah
diperiksa
g) Dan
dokumen
lain
yang
diminta
oleh
L/C.
Transaksi L/C Pihak-Pihak Yang Terlibat:
1) Importir (Pembeli)
2) Eksportir (Penjual)
3) Bank penerbit (Bank pembuka/opening bank/issuing bank/importer‟s bank)
4) Bank penerus (Advising bank/seller‟s bank/correspondent bank)
5) Bank pembayar (paying bank)
6) Bank negosiasi (negotiating bank)
7) Bank pengganti (reimbursing bank) bank Ltd.
3) Dispute Settlement
Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme
penyelesaian (dispute settlement) yang bisa mengatasi perselisihan dagang antar negara
ataupun sektor swasta. Saat ini, aturan tentang perselisihan telah ditetapkan oleh WTO yang
dinamakan dengan Dispute Settlement Mechanism. WTO telah mengeluarkan beberapa
persetujuan, seperti General Agreement on Tariffs and trade, General Agreement on Trade in
Services dan Agreement on Trade-Related Aspects of Property Rights. Setiap dari aturan
tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
a) Untuk membantu perdagangan berjalan secara bebas;
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b) Untuk mencapai liberalisasi dengan cara negosiasi; dan
c) Untuk mengatur perselisihan perdagangan (settling payment).
Proses penyelesaian perselisihan tersebut telah diatur dalam the Understanding on Rules
and Procedures Governing the Settlement on Disputes (DSU). Di samping peraturan yang
ditetapkan oleh WTO, perdagangan secara bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga
yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan seperti lembaga mediasi,
arbitrasi dan konsiliasi. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa membantu kelancaran
dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dari perdagangan tersebut
III.

Dampak Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan
uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia, untuk
mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil yaitu dinar emas.
Pada tahun 1250 M / 648 H di negara Mesir, dinar yang dijadikan sebagai dasar moneter
pernah dipengaruhi oleh penggunaan uang fulus yaitu uang campuran dari kuningan dan tembaga.
Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk telah menyebabkan
harga yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut Al-Maqrizi (768-845 H) dalam bukunya
Ighosatul Ummah bi Kasyfil Ghummah menjelaskan kondisi tersebut secara terperinci serta
memberikan jalan keluar bagi kondisi perekonomian Mesir pada waktu itu. Di antara pemikiran
Al-Maqrizi tersebut adalah:
a. Hanya dinar dan dirham yang bisa digunakan sebagai uang
b. Menghentikan penurunan nilai uang (debasement of money)
c. Membatasi penggunaan uang fulus
Menurut Al-Maqrizi untuk mengatasi kondisi tersebut, dinar dan dirham harus kembali
digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti pembayaran upah para pekerja. Untuk
mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut maka pemerintah harus menghentikan
penurunan nilai uang (debasement of money) serta membatasi penggunaan uang fulus hanya
untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Sedangkan dinar dan dirham digunakan untuk transaksi dalam skala besar seperti perdagangan
luar negeri dan transaksi domestik lainnya
Ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan
kesesuaian, karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas
harga di berbagai negara. Sebagai contoh, terjadinya kerjasama dagang antara Suriah dengan
Prancis dengan menggunakan sistem emas. Suriah mengimpor komoditi dalam jumlah besar dari
Prancis, hal ini akan menyebabkan keluarnya emas dari Suriah menuju Prancis dan persediaan
emas akan menipis di Suriah. Saat itu harga-harga akan mengalami penurunan di Suriah. Ketika
harga-harga komoditi di Suriah menurun, negara lain akan melakukan impor dari Suriah dan saat
itu pula emas-emas kembali masuk dan menguat di Suriah. Tetapi, ketika perdagangan dunia
tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan dengan uang kertas.
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C. KESIMPULAN
Al-Qur‟an surah Ali Imran Ayat 75 dan Al-Qur‟an surah Yusuf ayat 20 dapat kita lihat bahwa
sesunggunya umat Islam tidak perlu kebingungan mencari nama baru untuk uangnya karena uang
tersebut namanya sudah ditetapkan Allah SWT dalam Firmanya tersebut dan berbagai hadits Rasullulah
SAW, uang tersebut bernama dinar dan dirham. Umat Islam juga tidak perlu capai-capai menentukan
desainnya karena yang diatur dalam uang kita hanya beratnya (1 Mitsqal emas = 1 dinar) dan ancaman
yang tegas bagi yang menurunkan kadar standarnya.
Tiga fungsi uang , yaitu sebagai alat tukar (Medium of exchange), sebagai penyimpanan nilai
(Store of value), dan sebagai satuan perhitungan/ timbangan (Unit of account). Uang fiat tidak dapat
memenuhi dari ketiga fungsi tersebut, karena adanya inflasi, serta adanya nilai waktu dari uang yang
menunjukan bahwa kepemilikan uang saat ini lebih berharga ketimbang waktu yang akan datang
menunjukan adanya kehawatiran penurunan daya beli dari uang yang dimiliki dikarenakan inflasi tadi,
nilai nominal uang memang tidak mengalami perbedaan akan tetapi daya beli dari uang yang dimiliki saat
ini mengalami penurunan diwaku yang akan datang.
Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat.
Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidak stabilan perekonomian dunia, untuk mengatasi hal itu
dibutuhkan mata uang yang lebih stabil yaitu dinar emas dalam perdagangan internasional maka indeks
harga akan mempertahankan kesesuaian, karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk
menjaga stabilitas harga di berbagai negara
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