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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia memiliki kedudukan dan peran penting dalam 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi 

suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. 

Menurut Iskandar, (2011:49) lembaga pemerintahan yang demokratis, adil, dan 

bermoral tinggi sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas mengabdi pada masyarakat. Sebagai abdi negara dan 

pelayanan masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki disiplin kerja 

yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan konsep, integritas, 

tantangan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan hingga Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat 

(Hartatik, 2014:11). Dalam organisasi, manusia menjadi salah satu unsur yang 

terpenting jika sumber daya manusia tidak berperan aktif, maka organisasi tidak akan 

berjalan dengan baik. Manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu 

organisasi. Untuk itu, hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif kepada 

pegawai demi tercapainya tujuan organisasi. 

Salah satu masalah pokok dalam manajemen sumber daya manusia adalah 

bagaimana mencari cara yang terbaik untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

Oleh karena itu, pegawai yang ada dalam sebuah organisasi perlu dikelola dan 

dikembangkan untuk memperoleh pegawai yang bermutu. Dan yang menjadi sorotan 

di lembaga pemerintahan saat ini yang perlu ditindaklanjuti yaitu ketika pendaftaran 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka, puluhanribu peserta  
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mendaftarkan diri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka, hal ini 

memunculkan asumsi bahwa tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat 

mendedikasikan diri secara maksimal. Misalnya penempatan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dalam bidangnya apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau 

tidak. Apabila dilihat dari segi kualitas maka seharusnya seorang Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang lolos saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus profesional, 

amanah, dan memiliki etika yang baik dalam  melayani masyarakat. 

Pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

menetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas kominfo) merupakan 

Kantor atau Lembaga yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah 

dalam bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Kabupaten Gresik, Jawa 

Timur. Dinas Kominfo berdiri pada tanggal 4 Januari 2017. Dinas kominfo merupakan 

gabungan pengolahan data teknik informasi dan komunikasi dari Dinas perhubungan 

dan statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Terkait dengan 

tugas tersebut, Dinas kominfo berwenang untuk menyebarluaskan informasi melalui 

website hingga stasiun radio. Stasiun radio yang ada di Gresik sering dikenal dengan 

Suara Gresik. 

Dalam sistem pemerintahan sesuai dengan fungsi utamanya, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dituntut untuk memiliki etos kerja dan disiplin waktu yang tinggi 

(Anggraini, 2018:55). Sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat berdasarkan visi 

dan misi yang dimiliki, maka sudah sepantasnya bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

memiliki disiplin kerja yang baik dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas-

tugasnya. Namun apakah semua aparatur dapat melayani masyarakat dengan baik, jika 

masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Misalnya ada 

yang menunda-nunda waktu pelayanan tanpa alasan yang jelas dan seharusnya 

pelayanan tersebut segera dilaksanakan. 
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Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan sumber 

daya manusia yang bermutu tinggi, dan pendidikan Agama menjadi dasar pembelajaran 

terutama dalam bersikap dan bertutur kata. Untuk itu, setiap umat beragama hendaknya 

memprioritaskan perilaku dalam bertindak atau beraktivitas sesuai dengan ajaran yang 

dianutnya. Dari sudut pandang tersebut, apakah pegawai dalam dinas pemerintahan 

semuanya memiliki background syariah. Maka, perlu adanya tindakan lanjut dalam 

menemukan pokok permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pemerintahan. Hal 

ini merupakan suatu kesatuan terkait perilaku dan kejujuran dalam mengemban amanah 

dan tanggung jawab saat bekerja. 

Menurut Siagian, (2002:16) kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan 

kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Tidak hanya faktor keterampilan, 

kemampuan dan penguasaan kerja. Namun, harus memperhatikan pula faktor 

pemberian kompensasi sebagai salah satu motivasi bagi pegawai untuk memaksimalkan 

pekerjaan.  

Pemberian kompensasi bagi pegawai merupakan kewajiban bagi instansi yang 

harus dipenuhi tepat waktu, dilakukan secara adil dan berdasarkan hasil kerja 

(Siswanto, 2014:191). Sedangkan permasalahan yang seringkali terjadi pada Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) tidak semuanya disiplin, misalnya datang terlambat, tidak mengikuti 

Apel Pagi, tidak profesional dalam melayani masyarakat, tidak menyelesaikan 

pekerjaan atau tugas dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Untuk itu, hal-hal seperti 

ini apakah di Dinas Kominfo Gresik tetap diberi kompensasi seperti biasanya atau ada 

pemotongan gaji maupun tunjangan. Sehingga penghasilan dan tunjangan yang 

diberikan oleh Dinas Kominfo Gresik sudah dikategorikan adil atau tidak, jika 

dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab pegawai. Maka kompensasi 

menjadi salah satu alasan kinerja pegawai dapat berjalan semestinya tanpa ada beban, 

karena kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh para pegawai sebagai balas 

jasa atas kerja mereka. 
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Kompensasi terdiri dari Kompensasi Finansial yang meliputi bayaran pokok, 

bayaran prestasi, bayaran insentif, bayaran tertangguh, program perlindungan, bayaran 

diluar jam kerja, fasilitas dan Kompensasi Nonfinansial yang meliputi pekerjaan dan 

lingkungan kerja (Simamora, 2006:442). Pemberian kompensasi dari perusahaan 

merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh di dalam pemilihan untuk 

bekerja di sebuah instansi. Selain itu, kompensasi yang sesuai dengan keinginan 

pegawai atas pekerjaannya dapat memacu semangat pegawai untuk bekerja lebih baik 

dari waktu ke waktu, sehingga memberikan peningkatan hasil pada kinerja pegawai.  

Kompensasi dapat memberikan kepuasan, apabila pegawai mendapatkan 

keadilan dan kelayakan dalam memenuhi kebutuhannya, maka Islam sebagai agama 

yang bersifat Rahmatan lil’Alamin menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik 

atas masalah kompensasi agar kepentingan kedua pihak baik organisasi maupun 

pegawai bisa terselamatkan (Azis, 2016:3). Al-Quran menegaskan kepada setiap 

Muslim untuk senantiasa terikat dengan perintah Allah SWT dalam setiap aktivitas 

yang dijalankan. Mengatur segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas 

merupakan hal yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pandangan Islam tentang 

pemberian kompensasi harus secara adil sesuai dengan hasil kinerja, hal ini dijelaskan 

dalam QS. At- Taubah Ayat 105 : 

 

هُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالش َهادَةِ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى الل  

 فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

 
Wa quli'malụ fa sayarallāhu 'amalakum wa rasụluhụ wal-mu`minụn, wa 

saturaddụna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum 

ta'malụn 

 
Artinya: Dan Katakanlah “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah 
[9] : 105) 
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Maksud dari ayat tersebut adalah setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari 

apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat ini 

memperjelas bahwa pemberian tunjangan kinerja harus ditentukan berdasarkan kinerja 

yang telah dilakukannya. Untuk mendapatkan tunjangan atau kompensasi, maka para 

pegawai harus bekerja secara sungguh-sungguh. Dengan bekerja, artinya manusia telah 

menjalankan salah satu fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Salah satu konsekuensi 

logis dari bekerja adalah manusia mendapatkan kompensasi dari hasil pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, analisis kompensasi yang 

ditinjau menurut perspektif Islam merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan 

diperhatikan serta menjadi tantangan bagi para pengelola atau pihak yang terlibat. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja pegawai 

yang berprinsip syariah. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Kompensasi Pada Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Gresik Ditinjau 

Menurut Perspektif Islam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci 

masalah yang akan diteliti adalah kompensasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Dinas 

Kominfo Gresik. Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian yaitu 

Bagaimana kompensasi pada kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kominfo 

Gresik ditinjau menurut perspektif Islam ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan di Dinas Kominfo Gresik adalah untuk 

mengetahui pemberian kompensasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas 

Kominfo Gresik ditinjau dalam perspektif Islam. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan di Dinas Kominfo Gresik adalah sebagai berikut,     

yaitu : 

1. Bagi Dinas Kominfo Gresik 

Hasil penelitian ini diharapkan pegawai dinas pemerintahan dapat menerapkan etika 

sesuai dengan ajaran Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Berlaku adil dalam hal apapun khususnya dalam pemberian kompensasi pegawai 

agar sebanding dengan beban kerja. Dan menjadi bahan pertimbangan serta masukan 

bagi Dinas Kominfo Gresik dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yang lebih 

baik. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan Ekonomi Islam terkait kompensasi dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan perspektif Islam. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia 

khususnya yang berhubungan dengan kompensasi pada kinerja pegawai dalam 

perspektif Islam. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diperoleh, maka dalam penelitian ini 

penulis menitikberatkan pada implementasi kompensasi di Dinas Kominfo Gresik 

ditinjau menurut perspektif Islam. Secara konseptual penelitian ini menganalisis 

kompensasi dari kinerja pegawai dengan melihat analisis pekerjaan yang meliputi tugas 

dan tanggung jawab dalam bekerja serta kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. 

Kemudian menganalisis dari data-data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan terkait 

besaran kompensasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Peneliti 

juga akan mendeskripsikan kompensasi finansial dan kompensasi non finansial pada 

Dinas Kominfo Gresik. 
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Untuk memudahkan dalam menganalisis pekerjaan dari pegawai, maka standar 

pekerjaan harus diukur dan dipahami secara jelas. Jadi indikator kinerja sangat penting 

untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dan beban kerja pegawai. Indikator 

kinerja diukur dengan melihat jumlah pekerjaan yang dilakukan pegawai, kehadiran 

dan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Dalam Islam, besaran kompensasi harus diterapkan dengan adil dan sesuai 

dengan beban kinerja. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berhati-hati 

dan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu apalagi yang berkaitan dengan 

kepentingan orang banyak, maka pihak-pihak yang bersangkutan harus rela dan tidak 

ada unsur paksaan dalam melakukan pekerjaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


