
 

 

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM 

DALAM PERILAKU KARYAWAN 

PADA PERUSAHAAN ADVERTISING 

(STUDI KASUS DI CV. JAYA STAR NINE MADIUN) 

HALAMAN SAMPUL 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Rudi Purnomo 

NIM: 212 116 032 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PONOROGO 

PASCASARJANA 

JULI 2018 



 

ii 

ABSTRAK 

Purnomo, Rudi. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam 

Perilaku Karyawan Pada Perusahaan Advertising 

(Studi Kasus Di CV. Jaya Star Nine Madiun). 
Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Nur Kolis Ph.D. 

 
Kata kunci:  Etika Bisnis Islam, Perilaku Karyawan, 

Implementasi Kebijakan.  

Etika bisnis Islam merupakan sebuah sistem 

manajemen yang diterapkan untuk mengatur perilaku 

karyawan dalam sebuah perusahaan. Secara teori, kebijakan 

etika bisnis Islam perusahaan harus di-implementasikan oleh 

seluruh manajemen perusahaan. Namun kenyataannya, 

kebijakan etika bisnis Islam CV. Jaya Star Nine belum 

diterapkan secara maksimal oleh karyawan, dan bahkan ada 

karyawan yang melakukan tindakan kecurangan (fraud). Hal 

ini dijelaskan oleh konsumen dari CV. Jaya Star Nine 

Madiun yang telah menjadi konsumen tetap perusahaan. 

Sehingga tindakan kecurangan tersebut menjadikan 

problematika etis di dalam sebuah perusahaan advertising 

CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan 

gambaran yang komprehensif tentang pandangan karyawan 

terhadap kebijakan perusahaan yang diterapkan untuk 

seluruh karyawan, (2) peran lingkungan dalam memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk melakukan tindakan 

kecurangan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. 

Dari permasalahan itulah, peneliti melakukan 

penelitian lapangan menggunakan metode pendekatan 



 

iii 

kualitatif, dengan analisisnya bersifat induktif.  

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis 

data dimulai dari informan awal, selanjutnya data-data yang 

diperoleh dari informan awal diklarifikasi kembali di 

lapangan dan dipertegas dengan berbagai sumber literatur 

yang ada. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan dan 

dimaknai dalam kategori yang telah disusun dalam kerangka 

teoritik dan disajikan ke dalam bentuk teks naratif.  

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis 

data, penelitian ini menghasilkan dua temuan data. Pertama, 

pandangan karyawan CV. Jaya Star Nine Madiun pada 

dasarnya setuju dengan kebijakan etika bisnis Islam 

perusahaan yang dituangkan ke dalam bentuk budaya 

organisasi perusahaan, namun hal yang disayangkan adalah 

metode pengambilan kebijakan tersebut berdasarkan teori 

implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down. 

Kedua, peran lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

tindakan kecurangan (fraud) yang terjadi di perusahaan. 

Faktor lingkungan mampu merubah karakter dan 

kepribadian karyawan, terutama dari faktor kebutuhan yang 

dihasilkan dari dorongan diri pribadi maupun tekanan 

kebutuhan keluarga. 
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PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS 
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN   



 

  1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam 

kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang. Islam 

sejak awal mengizinkan adanya bisnis, karena 

Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berbisnis 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dalam hal 

perdagangan atau bisnis Rasulullah memberikan 

apresiasi yang seperti sabda beliau,'' Perhatikan olehmu 

sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini 

perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu 

rezeki"
1
. Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis 

ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang 

memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.
2
 Sedangkan menurut Berten, 

bisnis meliputi aktivitas memproduksi barang atau jasa 

yang memiliki cakupan luas yakni mulai dari aktivitas 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, 

mendistribusikan kepada konsumen, menyediakan jasa, 

                                                     
1
 Muslich, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Ekonisia, 2004), 29. 

2
 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: CV. Alfabeta, 

2013), 28. 
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menjual serta membeli barang dagangan ataupun 

aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang 

bertujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan.
3
 

Keuntungan merupakan salah satu tujuan utama 

dalam menjalankan bisnis atau perdagangan. Di dalam 

Islam juga menghendaki adanya keuntungan atau laba, 

akan tetapi Islam tidak membiarkan begitu saja 

seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai 

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, 

kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan 

batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan 

atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak 

boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang 

haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal 

dengan istilah etika.
4
 

Namun dalam realita yang ada, bisnis berjalan 

sebagai proses yang telah menjadi aktivitas manusia 

untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 

biaya perusahaan. Terlebih dalam sistem keuangan 

kapitalis, keuntungan merupakan tujuan yang paling 

                                                     
3
 K Berten, Pengertian Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 17. 

4
 Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 1999), 41. 
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utama dalam menjalankan bisnis atau perdagangan. 

Sedangkan etika dianggap sebagai penghambat bisnis 

dalam memperoleh laba yang tinggi di tengah 

persaingan yang ketat di era globalisasi ini. Karena 

dengan laba, bisnis dapat terjaga keberlangsungannya.
5
 

Perolehan keuntungan atau laba yang cukup 

signifikan sering dijadikan tolok ukur kinerja bisnis 

perusahaan dari periode ke periode serta mencerminkan 

kedudukan perusahaan dibandingkan dengan pesaing 

yang lainnya. Sehingga dalam perkembangan bisnisnya, 

perusahaan selalu mengedepankan pencapaian laba atau 

keuntungan yang tinggi dengan mengabaikan nilai-nilai 

moral atau etika dalam bisnis yang dijalankan. Oleh 

karena itu, Islam menekankan adanya nilai-nilai moral 

dalam aktivitas perusahaan yang dilakukan. 

Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung 

jawab bagi setiap pelaku usaha. Sehingga perilaku dalam 

berbisnis juga tidak lepas dari adanya nilai moral atau 

nilai etika dalam menjalankan bisnis atau perdagangan.
6
 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. 

An-Nisa>' ; 29. 

                                                     
5
 Ibid. 

6
 Nidal R. Sabri dan Hisyam, Etika Bisnis dan Akuntansi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997), 230. 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا 

 ِبُكْم َرِحيًما
 

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan (bisnis) yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-
Nisa> ' (4) ; 29)

7
 

 

Pemikiran etika bisnis muncul ke permukaan, 

dengan landasan bahwa, Islam adalah agama yang 

sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran 

(doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan 

manusia dalam kehidupannya menuju tujuan 

kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup 

terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, 

ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu 

                                                     
7
 Al-Qur’an, 4: 29 
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sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem 

spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik.
8
 

Yang membedakan Islam dengan materialisme 

(kapitalisme) adalah bahwa Islam tidak pernah 

memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak 

pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan 

etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah daging 

dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang 

diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk 

membenahi akhlak manusia.
9
 

Rasulullah SAW merupakan uswatun h{asanah 

bagi umatnya, sebagai contoh dan suri tauladan dalam 

setiap perilaku manusia, terlebih untuk urusan bisnis. 

Ciri utama dari aktivitas bisnis yang dilakukan 

Rasulullah adalah kejujuran dan amanahnya dalam 

memegang janji. Sehingga tidak satu pun orang 

berinteraksi dengan beliau kecuali mendapatkan 

kepuasan yang luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlaknya 

seakan menebar pesona indah kepribadiannya. Beliau 

banyak menerima modal dari orang kaya Makkah yang 

tidak sanggup menjalankannya sendiri. Mereka 

                                                     
8
 Sabri dan Hisyam, Etika Bisnis dan Akuntansi, 230. 

9
 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, ter. Zainal Arifin 

(Jakarta: GIP, 1995), 51.  
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menyambut baik seorang yang jujur untuk menjalankan 

bisnis dengan dana yang mereka miliki berdasarkan 

kerjasama bagi hasil, tanpa riba. Tiada lain karena sejak 

kecil Muhammad SAW, telah dikenal oleh penduduk 

sangat rajin dan penuh dengan percaya diri, serta 

kejujuran dan integritasnya di bidang apapun yang 

dilakukannya. Tak berlebihan jika penduduk Makkah 

memanggilnya dengan sebutan al-ami<n (yang dapat 

dipercaya).
10

 

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika 

manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam 

kegiatan bisnis. Taha Jabir menyatakan bahwa etika 

adalah model perilaku yang diikuti untuk 

mengharmoniskan hubungan antara manusia 

meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk 

kesejahteraan masyarakat.
11

 Sehingga definisi etika 

bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai 

kerangka praktis yang secara fungsional akan 

membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan 

                                                     
10

 Rich dan Laode, Rasulullah’s Business School (Jakarta: Santri 

Mahakarya Utama, 2012), xi. 
11

 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 377. 
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setiap kegiatan ekonomi (religiousness economy 

practical guidance).
12

 

Dalam manajemen bisnis perusahaan advertising, 

penerapan etika bisnis Islam masih jarang ditemukan, 

karena bisnis advertising merupakan bisnis proyek kerja 

lapangan. Sehingga implementasi etika bisnis Islam 

yang diterapkan oleh manajemen CV. Jaya Star Nine ini 

merupakan sebuah keunikan, karena perusahaan 

advertising CV. Jaya Star Nine menerapkan etika bisnis 

Islam dalam manajemen organisasinya.
13

 Hal ini 

diperjelas oleh karyawan bagian graphic designer, ia 

mengatakan bahwa implementasi etika bisnis Islam yang 

diterapkan di CV. Jaya Star Nine ini merupakan 

kebijakan perusahaan yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan advertising yang lainnya di Kabupaten 

Madiun.
14

 Implementasi etika bisnis Islam ini 

dituangkan oleh manajemen perusahaan ke dalam 

bentuk kebijakan budaya organisasi yang sudah 

dirumuskan sebagai pedoman operasional perusahaan.
15

 

                                                     
12

 Ibid., 35-36. 
13

 Ahmad Sidiq Purnomo, wawancara, Madiun, 13 April 2018. 
14 Muhammad Taufik, wawancara, Madiun, 25 Juli 2018 
15

 Dikutip dari Arsip Company Profil CV. Jaya Star Nine tahun 2018, 9. 
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Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

menjadi pegangan sumber daya manusia dalam 

menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam 

organisasi. Nilai-nilai tersebut yang akan memberi 

jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah, dan 

apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak sehingga 

berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku.
16

 Budaya 

organisasi di CV. Jaya Star Nine ini dirumuskan dengan 

mengacu pada sifat dan perilaku Rasulullah SAW, yaitu 

as{-s{iddiq, al-amanah, al-fat{onah dan at-tabligh.
17

 

Budaya organisasi merupakan sebuah kebijakan 

perusahaan yang harus dipatuhi dan diwajibkan untuk 

diimplementasikan kepada seluruh karyawan perusahaan 

CV. Jaya Star Nine Madiun.
18

 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai proses menterjemahkan peraturan ke 

dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi 

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya 

                                                     
16

 Ismail Nawawi, Manajemen Publik (Surabaya: Putra Media 

Nusantara, 2010), 182. 
17

 Ahmad Sidiq Purnomo, wawancara, Madiun, 13 April 2018. 
18

 Ibid.  
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intervensi berbagai kepentingan.
19

 Sedangkan menurut 

van Meter dan van Horn, mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
20

 

Namun faktanya, kebijakan budaya organisasi 

yang dirumuskan dengan baik oleh manajemen 

perusahaan belum di-implementasikan secara maksimal 

oleh karyawan perusahaan CV. Jaya Star Nine. Hal ini 

tercermin dari adanya beberapa karyawan yang 

melakukan tindakan di luar budaya organisasi 

perusahaan. Tindakan ini disampaikan oleh konsumen 

tetap dari perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Tindakan-tindakan kecurangan (fraud) tersebut antara 

lain, yaitu adanya tindakan mark-up harga produk 

dengan menjual produk kwalitas kedua dengan harga 

kwalitas pertama.
21

 Hal ini sangat bertolak belakang 

dengan budaya organisasi perusahaan yaitu jujur dalam 

                                                     
19

 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: PT. 

Alfabeta, 2017), 126. 
20

 Ibid., 128. 
21

 Thahajud, wawancara, Madiun, 20 April 2018. 
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bekerja dan pelayanan terhadap konsumen.
22

 Kemudian 

penyampaian informasi dalam pengambilan barang 

pemesanan, tenggang waktu yang diberikan tidak sesuai 

dengan deadline (jadwal) yang sudah disepakati.
23

 Hal 

ini bertolak belakang dengan budaya organisasi yang 

ada yaitu kepercayaan dalam pelayanan yang cepat dan 

tepat.
24

 

Secara teori implementasi, kebijakan perusahaan 

yang dirumuskan ke dalam budaya organisasi 

seharusnya mampu di-implementasikan oleh seluruh 

karyawan CV. Jaya Star Nine karena budaya organisasi 

tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peraturan Standart 

Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk 

mengatur tindakan-tindakan sumber daya manusia 

(SDM) perusahaan.
25

 Namun sangat disayangkan, teori 

yang seharusnya diterapkan, tidak di-implementasikan 

oleh beberapa karyawan perusahaan dan bahkan 

beberapa tindakan yang dilakukan karyawan merupakan 

bentuk kecurangan yang berdampak buruk pada 

                                                     
22

 Dikutip dari Arsip Company Profil CV. Jaya Star Nine tahun 2018, 10 
23

 Thahajud, wawancara, Madiun, 20 April 2018. 
24

 Dikutip dari Arsip Company Profil CV. Jaya Star Nine tahun 2018, 10 
25

 Ahmad Sidiq Purnomo, wawancara, Madiun, 13 April 2018. 
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perusahaan.
26

 Tindakan-tindakan tersebut merupakan 

bentuk tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan 

karyawan untuk kepentingannya sendiri.
27

 Sehingga hal 

ini menimbulkan permasalahan etika bisnis Islam terkait 

implementasinya dalam perilaku karyawan perusahaan. 

Problematika ini menjadikan pihak-pihak, 

termasuk para ahli ekonomi meragukan apakah 

moralitas (etika) mempunyai tempat dalam kegiatan 

bisnis. Kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan, dalam 

perilakunya tampak sudah demikian kuat terikat dengan 

struktur dan sistem yang kompleks. Dengan demikian 

secara potensial jauh dari persepsi kesadaran akan 

keterkaitannya dengan hakikat manusia sebagai perilaku 

yang merupakan bagian dari institusi-institusi 

perusahaan. Sebaliknya ia akan semakin kuat dipersepsi 

oleh kepentingannya dan akan semakin kuat pula 

dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan perusahaan 

tersebut.
28

 Karena pandangan-pandangan itulah maka 

antara bisnis dan etika dianggap dua bidang garapan 

yang berbeda. Beberapa nilai moral yang sejalan dengan 

                                                     
26

 Ahmad Darul Huda, wawancara, Madiun, 21 April 2018. 
27

 Irham Fahmi, Etika Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014), 159. 

 
28

Muhammad dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen dalam 

Ekonomi Islam ( Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 61-62. 
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etika bisnis Islam dipandang sebagai nilai-nilai yang 

tinggi oleh kaum manajer yang kurang berhasil. 

Sebaliknya nilai-nilai yang dipandang lebih sejalan 

dengan prinsip-prinsip kapitalisme, merupakan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi oleh manajer-manajer 

sukses.
29

  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus
30

, 

karena fokus dalam penelitian ini ialah adanya tindakan 

kecurangan dalam meng-implementasikan suatu 

kebijakan manajemen perusahaan. Penelitian ini disebut 

juga penelitian kebijakan, karena penelitian ini bersifat 

khas, kekhasan penelitian kebijakan ini terletak pada 

fokus-nya, yaitu berorientasi kepada tindakan untuk 

memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak 

dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat 

luas.
31

 Penelitian kebijakan merupakan bagian dari 

penelitian sosial terapan yang dalam pelaksanannya 

                                                     
29

 Ibid., 63. 
30

 Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. 

Penelitian yang menggunakan metode ini antara lain penelitian 

kebijakan, ilmu politik dan administrasi umum,psikologi masyarakat dan 

sosiologi, studi-studi organisasi dan manajemen. Lihat  Robert K Yin, 

Studi Kasus: Desain Dan Metode (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1996), 2. 
31

 Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitan Kebijakan (Jakarta: Pt. 

Bumi Aksara, 2000), 23. 
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mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku.
32

 

Penelitian kebijakan memusatkan perhatian kepada dua 

hal utama, yaitu berorientasi tinggi pada tindakan dan 

concern pada masalah-masalah sosial yang bersifat 

fundamental.
33

 

Salah satu kunci utama dari pengelolaan 

kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas 

pastisipasi
34

 karyawan dalam melaksanakan sebuah 

kebijakan perusahaan. Sehingga tindakan kecurangan 

yang dilakukan karyawan itu merupakan permasalahan 

dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini dipahami 

karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak 

variabel sekaligus merumuskan mekanisme delivery 

activities
35

.  

Penelitian ini akan mengkaji sebab mengapa 

beberapa karyawan melakukan kecurangan dengan 

pendekatan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan 

hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian tesis 

dengan judul "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS 

                                                     
32

 Ibid., 24. 
33

 Ibid., 27. 
34

 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2014), 36. 
35

 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Suistyastuti, Implementasi 

Kebijakan Publik (Yogyakarta: GavaMedia, 2015),  52. 
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ISLAM DALAM PERILAKU KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN ADVERTISING (STUDI KASUS DI 

CV. JAYA STAR NINE MADIUN)." 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

sebenarnya ada sebuah persoalan pokok, yaitu terjadinya 

tindakan fraud  dalam implementasi etika bisnis Islam 

pada perusahaan advertising CV. Jaya Star Nine 

Madiun, sehingga penulis merumuskan permasalahan 

yang akan menjadi inti pembahasan dalam tesis ini: 

1. Bagaimana pandangan karyawan mengenai isi 

kebijakan perusahaan advertising CV. Jaya Star 

Nine Madiun ? 

2. Bagaimana peran lingkungan dalam memberikan 

kesempatan pada karyawan untuk melakukan 

tindakan fraud di perusahaan advertising CV. Jaya 

Star Nine Madiun ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa 

tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sebagaimana 

berikut: 
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1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan karyawan 

mengenai isi kebijakan perusahaan advertising CV. 

Jaya Star Nine Madiun. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana peran lingkungan 

dalam memberikan kesempatan pada karyawan 

untuk melakukan tindakan fraud di perusahaan 

advertising CV. Jaya Star Nine Madiun. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan 

dalam masalah ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama 

yang berkaitan dengan masalah nilai-nilai etika 

bisnis dalam Islam. Selain itu penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih 

lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap 

pemikiran tentang etika terhadap perkembangan 

dalam dunia bisnis di masa yang akan datang. 

  



16 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitaian ini 

diharapakan bermanfaat:  

a.   Bagi perusahaan CV. Jaya Star Nine, untuk 

lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan 

sebagai tolok ukur panduan kinerja yang lebih 

baik lagi. 

b.   Bagi peneliti, diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan tentang  pandangan 

karyawan terhadap isi kebijakan perusahaan 

dan peran lingkungan dalam memberikan 

kesempatan kepada karyawan dalam melakukan 

tindakan kecurangan (fraud) pada perusahaan. 

c.   Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan 

bisa memanfaatkan sebagai bahan kajian dan 

untuk menambah wawasan keilmuan. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian dan tulisan ini tidak berangkat dari suatu 

kekosongan, melainkan melanjutkan berbagai kajian dan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat 

beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan penulis angkat dalam pembahasan ini. Dari 
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penelusuran sejumlah literatur, ditemukan sejumlah 

karya ilmiah atau tulisan mengenai etika bisnis Islam, di 

antaranya; 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cecep 

Castrawijaya dalam tesisnya yang berjudul Etika 

Bisnis Multi Qreasi Networkindo (MQ-Net) dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. Tesis Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  

Hidayatullah Jakarta, 2005. Peneliti mengemukakan 

bahwa bisnis multi level marketing Multi Qreasi 

Networkindo  (MQ-Net) telah mengacu dan 

melaksanakan sistem muamalah Islamiyah dalam 

manajemen operasionalnya. Dalam operasionalnya, 

MQ Net menjaring anggota agar mengalihkan 

program belanja bulanan dari perusahaan lain ke 

dalam perusahaannya sendiri. Dalam hal ini, MQ 

Net memiliki tiga prinsip utama yaitu Mudah, 

Berkah dan Manfaat guna untuk mewujudkan visi 

dan misi yang disesuaikan dengan perspektif 

ekonomi Islam. Tingkat kesesuian eksistensi MQ-

Net dalam menjalankan etika bisnis perspektif 

ekonomi Islam ini mencapai 81,24 %, sehingga 

dapat dikatakan bahwa penerapan etika bisnis yang 
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dijalankan oleh MQ-Net ini sesuai dengan ekonomi 

Islam.
36

 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ar-

Rahmah dalam tesisnya yang berjudul “Etika dan 

Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Di Waroeng 

Steak And Shake Cabang SM Raja Medan). 

Penelitian Etika dan Manajemen Bisnis Islam ini 

bertujuan untuk mengetahui konsep bisnis Islam dan 

konsep manajemen bisnis Islam yang dilaksanakan 

di Waroeng Steak and Shake Cabang SM Raja 

Medan. Waroeng Steak and Shake ini adalah salah 

satu bisnis kuliner yang melandasi setiap kegiatan 

bisnisnya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan 

Sunnah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil dari analisis penelitian 

menunjukkan bahwa konsep etika bisnis Islam di 

Waroeng Steak sudah baik untuk konsep shiddiq 

yakni menjamin bahan baik dan halal serta 

kejujuran dalam bertransaksi. Untuk konsep tabligh 

dalam hal penyampaian dakwah melalui bisnis juga 

sudah baik. Namun ada kelemahan dari segi 

                                                     
36

 Cecep Castrawijaya,"Etika Bisnis Multi QreasiNetworkindo (MQ-

Net) dalam Perspektif Ekonomi Islam." (Tesis, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Syarif  Hidayatullah, Jakarta, 2005),  v. 



19 

 

amanah yaitu dalam hal pelayanan akan tetapi 

untuk hal keuangan sudah dalam kategori baik. 

Untuk konsep fathanah dalam hal kecerdasan 

spiritual juga perlu ditingkatkan kembali. Untuk itu 

peneliti menawarkan program 3S (Senyum, Salam 

dan Sapa) untuk memperbaiki pelayanan dan 

kegiatan shalat berjamaah secara ber-shift di waktu 

dzuhur, ashar dan maghrib untuk memperbaiki 

kecerdasan spiritual. 

Konsep manajemen bisnis Islam dalam 

Waroeng Steak and Shake sudah dalam kategori 

baik dalam hal (1) perencanaan yang menyangkut 

lima hal yaitu: Visi dan Misi, produksi, distribusi, 

perekrutan karyawan dan jenjang karir. Untuk 

bagian (2) pengorganisasian dalam kategori baik. 

Pihak manajemen membagi ke dalam dua bagian 

besar yaitu bagian outlet dan kantor. Sehingga 

pembagian kerja lebih spesifik dan teratur. Untuk 

(3) pengawasan juga sudah dalam kategori baik 

yaitu dengan rutin mengadakan briefieng setiap pagi 

serta melaksanakan setiap peraturan yang berlaku 

tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. 

Kelemahan dalam hal pengawasan adalah masih 
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belum terbiasanya konsumen memberikan kritik dan 

saran yang membangun untuk Waroeng Steak and 

Shake dikarenakan sarana kritik dan saran masih 

sederhana. Peneliti menawarkan program Teknologi 

kritik dan saran melalui website resmi Waroeng 

Steak and Shake. Terakhir adalah (4) pelaksanaan, 

dalam hal pelaksanaan juga sudah baik yaitu dalam 

bentuk apresiasi dan spiritual company namun ada 

kelemahan yaitu dalam hal ketepatan waktu dan 

pelayanan. Untuk itu peneliti menawarkan konsep 

Senyum, Salam dan Sapa. Untuk 

mengimplementasikan konsep yang ditawarkan 

diperlukan sosialisasi bagi manajer dan seluruh 

karyawan. Pemahaman dari pihak manajemen dan 

karyawan sangat penting dalam memajukan konsep 

yang ditawarkan untuk lebih memajukan bisnis 

kuliner ini.
37

 

3. Heri Irawan dalam tesisnya yang berjudul 

“Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang 

Sembako di pasar Sentral Sinjai”. Dalam tesis ini 

menjelaskan tentang bagaimana pemahaman dan 

                                                     
37

 Rizka Ar-Rahmah, "Etika dan Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus 

di Waroeng Steak And Shake Cabang SM Raja Medan)", (Tesis, Medan, 

UIN Sumatra Utara, 2017), v. 
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bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada 

pedagang sembako di pasar Sentral Sinjai. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada pedagang 

sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Adapun 

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan metode kualitatif yang dilakukan 

secara deskriptif analisis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas pedagang sembako 

yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami 

dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang 

telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam 

berdagang. Namum masih ada beberapa pedagang 

yang belum memahami dan menerapkan etika bisnis 

Islam dalam bisnisnya, karena menurut mereka 

etika bisnis Islam masih asing dan karena minimnya 

pendidikan yang mereka miliki, dan diasumsikan 

bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan 

yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan 

dunia semata dan tidak memikirkan keuntungan 

akherat dalam berbisnis.
38
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Dari penelitian dan tulisan yang ada, persamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang 

penerapan etika bisnis Islami.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Cecep Castrawijaya dalam tesisnya membahas 

tentang penerapan etika bisnis Islam dalam manajemen  

operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Heri Irawan dalam tesisnya yang lebih menekankan 

pada penerepan etika bisnis Syariah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rizka Ar-Rahmah membahas tentang 

mengetahui konsep bisnis Islam dan konsep manajemen 

bisnis Islam.  

Namun, dalam sepengetahuan penulis belum 

terdapat karya ilmiah yang membahas dan menganalisis 

mengenai implementasi kebijakan etika bisnis Islam 

dalam perilaku karyawan di perusahaan. Dengan 

demikian tulisan ini akan membahas mengenai analisis 

secara komprehensif tentang pandangan karyawan 

mengenai isi kebijakan perusahaan dan peran 

lingkungan dalam memberikan kesempatan pada 

karyawan dalam melakukan tindakan kecurangan 

(fraud) di sebuah perusahaan. Karya ilmiah ini bisa 

                                                                                                          
di pasar Sentral Sinjai", (Tesis, Makasar, UIN Alauddin, 2017), v. 
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dikatakan penerus dan pelengkap dari tulisan-tulisan 

yang pernah ada sebagai suatu penjabaran lebih lanjut 

mengenai implementasi etika bisnis Islam yang 

diterapkan dalam perilaku karyawan perusahaan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

di CV. Jaya Star Nine Madiun. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu 

tradisi tertentu yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.
39

  

Penelitian ini menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku karyawan dalam perusahaan Advertising 

CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Metode penelitian kualitatif dipilih karena 

tujuan penelitian ini adalah mengekplorasi perilaku 

                                                     
39

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1997), 62. 
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karyawan dalam menerapkan isi kebijakan budaya 

organisasi perusahaan advertising. Menurut 

Creswell, salah satu alasan mengapa seseorang 

melakukan penelitian kualitatif adalah karena topik 

yang diteliti perlu dieksplorasi.
40

 Metode penelitian 

kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitian dilakukan terhadap 

objek dalam kondisi yang alamiah atau apa adanya. 

Dengan demikian, kondisi pada saat peneliti 

memasuki objek, selama berada di objek, dan 

setelah keluar dari objek, kondisi objek yang diteliti 

relatif tidak berubah.
41

  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam 

penelitian kualitatif menurut Miles dan Hubermen 

adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 

Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti 

sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan 

kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaiakan 

                                                     
40

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif:Analisis Data (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), 9. 
41

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 

2013), 2. 
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diri dengan setting penelitian, keputusan yang 

berhubungan dengan penelitian dapat diambil 

dengan cara yang tepat dan terarah, demikian juga 

dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan 

cara informan dalam memberikan informasi.
42

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di CV. 

Jaya Star Nine Madiun yang terletak di Desa 

Kranggan RT 04 RW 02 Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. Lokasi CV. Jaya Star Nine 

Madiun kurang lebih 5 km dari Kota Madiun. Rute 

yang bisa ditempuh dari arah madiun atau ponorogo 

yaitu melalui Jalan Raya Geger-Madiun kemudian 

masuk jalan Ponco Taruno lurus sampai mentok 

kemudian belok kiri ke arah Jalan Ahmad Yani.  
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Gambar 1.1 Denah Lokasi CV. Jaya Star Nine 

Madiun 

4. Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan baik berupa 

angka maupun fakta.43 Sumber data adalah subyek 

dari mana data diperoleh.44 Sumber data yang 

diambil dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer adalah informasi yang 

diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama atau 
                                                     
43

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 91. 
44

 Ibid.,102. 
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narasumber
45

 yang merupakan data yang langsung 

dari subjek penelitian (informan) yang berupa 

dokumentasi, observasi dan ucapan verbal. Data 

primer diperoleh dari observasi dan informan yang 

terkait dengan manajemen CV. Jaya Star Nine 

Madiun. Data-data yang dibutuhkan terkait data 

dokumentasi digali dari dokumen atau arsip yang 

dimiliki oleh pihak CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Data dokumentasi ini lebih fokus terhadap Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Etika Bisnis Islam 

dalam implementasi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan. 

Sedangkan data sekunder adalah informasi 

yang diperoleh tidak secara langsung dari 

narasumber, tetapi dari pihak ketiga
46

 yang 

merupakan data pelengkap untuk mendukung dan 

menguatkan data primer yang berupa data 

kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur 

tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yakni buku buku dan 

dokumen tentang teori implementasi kebijakan, 
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etika bisnis dan perilaku, peran lingkungan dalam 

merubah karakter dan kepribadian, serta manajemen 

perusahaan advertising. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat jenis data yang dibutuhkan, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan 

wawancara mendalam. 

a.   Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu objek penelitian.
47

 Dalam 

penelitian ini, observasi merupakan upaya 

pengamatan yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh banyak keterangan tentang 

permasalahan implementasi etika bisnis Islam 

dalam perilaku karyawan. Observasi sebagai 

alat pengumpul data peneliti lakukan secara 

sistematis, yaitu sesuai prosedur yang penulis 

tetapkan. Hal ini sesuai dengan metode 

observasi Nasution, bahwa observasi serta 

                                                     
47
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pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan 

aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulang 

kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil 

observasi itu harus memberi kemungkinan 

untuk menafsirkannya secara ilmiah.
48

 

b.   Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 

seorang yang menjadi informan atau 

responden
49

 untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan maknanya dalam suatu topik 

tertentu. Wawancara dilakukan untuk 

mengungkap lebih jauh implementasi etika 

bisnis Islam dalam perilaku karyawan pada 

perusahaan Advertising. Wawancara mendalam 

yang digunakan dimaksudkan untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan secara 

maksimal dan mengungkap hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan 

penting peristiwa yang sudah berlalu. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi memiliki 

fungsi untuk meyelidiki benda benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan, catatan harian dan lain-lain. Prosedur 

pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

digunakan mengingat rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang stabil dan 

akurat dalam merefleksikan situasi yang terjadi 

dimasa lampau. Selain itu, dokumentasi sering 

menjadi pernyataan legal yang dapat memenuhi 

akuntabilitas. Dokumen berguna karena dapat 

memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian.
50

 

6. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data primer dimulai dengan 

melakukan observasi awal. Hasil observasi awal 

kemudian dikonfirmasi kepada informan awal. 
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Informan awal dipilih berdasarkan kriteria sebagai 

berikut:
51

 

a.   Mereka yang menguasai atau memahami 

sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga 

sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga 

dihayatinya. 

b.   Mereka yang tergolong masih sedang 

berkecimpung atau terlibat pada kegitan yang 

tengah diteliti. 

c.   Mereka yang mempunyai waktu yang 

memadai untuk dimintai informasi. 

d.   Mereka yang tidak cenderung menyampaikan 

informasi hasil "kemasannya" sendiri. 

e.   Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup 

asing" dengan peneliti sehingga lebih 

menggairahkan untuk dijadikan semacam guru 

atau narasumber. 

Berdasarkan lima kriteria di atas, peneliti 

menetapkan manajer CV. Jaya Star Nine sebagai 

informan awal karena dianggap memenuhi kriteria, 

terutama kriteria poin a,b,c dan e. Sebagai informan 

awal, manajer CV. Jaya Star Nine dianggap bisa 
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"membukakan pintu" untuk memberikan informasi 

tentang pandangan karyawan mengenai isi 

kebijakan perusahaan terkait etika bisnis Islam dan 

peran lingkungan dalam merubah karakter 

kepribadian karyawan, serta menuntun peneliti 

kepada informan-informan lain yang bisa 

memberikan data lebih tentang pandangan 

karyawan mengenai isi kebijakan terkait etika bisnis 

Islam dan peran lingkungan dalam merubah 

karakter kepribadian karyawan. 

Setelah memilih informan awal sebagai 

"pembuka hati", menurut Sugiyono selanjutnya 

berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari 

informan awal ini peneliti dapat menetapkan 

informan lainnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data lebih lengkap. Dalam hal ini 

penentuan informan didasarkan pada informasi yang 

kemungkinan bisa diberikan oleh informan. Dengan 

demikian, jumlah informan tidak bisa ditentukan 

secara pasti sebelumnya karena bergantung pada 

informasi atau data yang diperoleh dari informan 

sebelumny
52

. Menurut Nasution, penentuan 
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informan dianggap telah memadai atau bisa 

dihentikan apabila data yang diperoleh telah jenuh 

dalam arti bahwa jika ditambah informan baru tidak 

akan lagi memberikan informasi baru yang berarti.
53

 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai 

literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan 

teori implementasi kebijakan, etika bisnis dan 

perilaku, peran lingkungan dalam merubah karakter 

dan kepribadian, serta manajemen perusahaan 

advertising. Data sekunder digunakan sebagai data 

pendukung yang memperkuat data primer yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain.
54

 

Adapun metode analisis data dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik metode induktif, 
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yaitu pemahaman yang dimulai dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum atau penalaran dari beberapa kasus-kasus 

partikular menuju pada kesimpulan umum
55

. 

Menurut pengertian yang lain yaitu cara atau jalan 

yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan bertolak dari pengamatan atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat khusus, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum.
56

 

Pada penelitian ini, analisis data dimulai 

sejak sebelum masuk ke lapangan dengan 

menentukan informan awal. Informan awal yang 

dipilih adalah  informan yang dianggap bisa 

"membukakan pintu" untuk mengenali karakter 

kepribadian karyawannya. Serta menuntun peneliti 

kepada informan-informan lain yang bisa 

memberikan data lebih terkait karakter 

karyawannya. 

Hasil transkrip wawancara dengan informan 

awal ini kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan 
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menjadi dua. Kelompok pertama adalah data-data 

tentang pandangan karyawan mengenai isi 

kebijakan terkait etika bisnis Islam dan peran 

lingkungan dalam merubah karakter kepribadian 

karyawan. Kelompok kedua adalah data yang terkait 

dengan informan-informan lain yang bisa 

memberikan data lebih lengkap tentang pandangan 

karyawan mengenai isi kebijakan terkait etika bisnis 

Islam dan peran lingkungan dalam merubah 

karakter kepribadian karyawan. 

Data-data tentang pandangan karyawan 

mengenai isi kebijakan terkait etika bisnis Islam dan 

peran lingkungan dalam merubah karakter 

kepribadian karyawan kemudian diklarifikasi 

kembali di lapangan. Klarifikasi dilakukan dengan 

cara mewawancarai informan yang ada dalam 

kelompok data informan, pengamatan di lapangan, 

dan dipertegas dengan data dari literatur dari 

berbagai sumber literatur yang ada. 

Jika data yang diperoleh diklarifikasi secara 

berulang-ulang baik dengan informan yang sama 

maupun informan yang berbeda menghasilkan data 

jenuh atau tidak ada lagi informasi baru yang 
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berarti, proses pengumpulan dianggap sudah cukup.  

Selanjutnya data tentang pandangan karyawan 

mengenai isi kebijakan terkait etika bisnis Islam dan 

peran lingkungan dalam merubah karakter 

kepribadian karyawan dikelompokkan dan dimaknai 

dalam kategori-kategori yang telah disusun dalam 

kerangka teoritik. Data yang sudah dikelompokkan 

dan dimaknai dalam kategori-kategori tersebut 

kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang 

merupakan jawaban atas pertanyaan yang tertuang 

dalam rumusan masalah. 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) 

dan keandalan (reabilitas)57. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan yang 

tekun dan triangulasi. Pada penelitian ini 

menggunakan tehnik triangulasi dengan sumber. 

Hal ini dapat dicapai peneliti dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, dan membandingkan hasil 
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wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh 

dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus 

sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang 

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data 

tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya 

adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data 

kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang 

digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh 

karena itu sering mengalami kesulitan dalam 

melakukan analisis. Seperti yang dinyatakan oleh 

Miles dan Huberman (1984), bahwa : The most 

serious central difficulty in the use of central 

difficulty in the use of qualitative data is that 

methods of analysis are not well 

formulate”. Artinya yang paling serius dan sulit 

dalam analisis data kualitatif adalah karena metode 

analisis belum dirumuskan dengan baik.58 
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G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam 

penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai 

berikut : 

BAB     I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan garis-garis besar 

pembahasan isi pokok penelitian tesis yang 

terdiri atas;  latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB  II KAJIAN TEORI  

Bab ini mengemukakan teori-teori yang 

relevan yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu teori-teori tentang implementasi 

kebijakan, teori-teori etika, peran 

lingkungan dalam merubah karakter dan 

kepribadian manusia, serta manajemen etika 

bisnis Islam. 
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BAB  III GAMBARAN UMUM  CV. JAYA STAR 

NINE MADIUN 

Bab ini penulis akan memaparkan tentang 

profil CV. Jaya Star Nine Madiun yang 

merupakan potret dari penelitian lapangan, 

yang di dalamnya dikemukakan tentang 

sejarah berdirinya, legalitas perusahaan, visi 

dan misi, struktur organisasi, keadaan 

karyawan, sarana dan prasarana, aturan kerja 

karyawan, bidang pekerjaan, dan budaya 

organisasi perusahaan. Selain itu juga akan 

dipaparkan hasil temuan data  penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB  IV ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA 

BISNIS ISLAM DALAM PERILAKU 

KARYAWAN  PADA  PERUSAHAAN 

CV. JAYA STAR NINE MADIUN 

Bab ini merupakan inti dari penulisan dan 

pembahasan tesis, di mana penulis 

mengemukakan analisis tentang pandangan 

karyawan mengenai isi kebijakan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun 

terkait etika bisnis Islam dan peran 

lingkungan dalam memberikan kesempatan 

pada karyawan untuk melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) di perusahaan CV. Jaya 

Star Nine Madiun. 

BAB  V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir, yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori Implementasi Kebijakan 

1. Definisi Teori Implementasi 

Definisi implementasi mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan studi implementasi itu 

sendiri. Implementasi dimaknai dengan beberapa 

kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan 

kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji 

sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan 

(to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana 

dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), 

untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan 

dalam tujuan kebijakan (to complete).
59

 

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk 

mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver 

policy output) yang dilakukan oleh para implementer 

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai 

upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan 
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kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy 

output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik 

oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka 

panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.
60

 

Implementasi kebijakan secara sederhana 

dapat diartikan sebagai proses menterjemahkan 

peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam 

praktiknya implementasi merupakan suatu proses 

yang begitu kompleks bahkan tidak jarang 

bermuatan politis karena wujudnya intervensi 

berbagai kepentingan.
61

 Sedangkan menurut van 

Meter dan van Horn, mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
62

 

2. Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan.  

Perkembangan studi implementasi kebijakan 

telah memasuki generasi ketiga, di mana generasi 

pertama memperkenalkan pendekatan top-down. 
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Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi 

kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun 

bersifat tersentralisasi. Atau dalam kata lain, 

pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif 

bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh aktor pembuat birokrat di 

semua tingkatan - terutama pada tingkat bawah. 

Maka tidak heran apabila Lester & Stewart Jr. 

menamakan pendekatan ini dengan istilah the 

command an control approach (pendekatan kontrol 

dan komando). Di mana inti pendekatan ini adalah 

hendak menjelaskan sejauh mana tindakan para 

pelaksana (aparatur, administratur, dan birokrat) 

melaksanakan konten kebijakan sesuai dengan 

prosedur serta tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan atau oleh aktor kebijakan di tingkat 

pusat.
63

 

Fokus analisis implementasi kebijakan pada 

pendekatan top-down berkisar pada masalah-masalah 

pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah 

ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh 
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karena street-level-bureaucrats tidak dilibatkan 

dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari perspektif 

tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, 

sebagai berikut : 

a. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat 

pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh aktor kebijakan di 

tingkat pusat ? 

b. Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai ? 

c. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil 

mempengaruhi output dan dampak kebijakan ? 

d. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan 

kembali sesuai pengalaman lapangan ? 

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada 

inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai 

dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah 

digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. 

Fokus tersebut membawa konsekuensi pada 

perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrat 

sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan.
64
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Generasi kedua perkembangan teori 

implementasi kebijakan memperkenalkan 

pendekatan bottom-up -atau dalam istilah Lester & 

Stewart Jr. dinamakan the market approach 

(pendekatan pasar)- sebagai respon atas pendekatan 

top-down. Para penggagas pendekatan ini menolak 

gagasan bahwa kebijakan ditentukan di tingkat pusat 

dan pelaksana harus tetap berpegang pada tujuan ini 

seketat mungkin. Mereka berpendapat bahwa untuk 

menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai 

dari ''bawah'' yang mengenal dan memahami konteks 

masalah yang dirasakan oleh mereka.
65

 

Generasi kedua tidak terlalu puas dengan 

pendekatan top-down yang dianggap terlalu 

menyederhanakan masalah dan cederung 

instrumentalis karena hanya menaruh perhatian 

terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Sabatier 

mencatat pada dasarnya ada empat kritik yang 

dilontarkan terhadap pendekatan top-down, antara 

lain:
66

 (i) menganggap bahwa aktor utama yang 

paling berpengaruh dalam implementasi adalah 
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policy maker, sehingga mereka lupa bahwa 

keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat 

dipengaruhi oleh aktor-aktor lain yaitu birokrat garda 

depan, kelompok sasaran, karyawan perusahaan, dan 

lain-lain; (ii) pendekatan top-down sulit diterapkan 

ketika tidak ada kebijakan atau aktor yang dominan; 

(iii) pendekatan top-down melupakan kenyataan 

bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran 

(karyawan perusahaan) memiliki kecenderungan 

untuk menyelewengkan arah kebijakan bagi 

kepentingan mereka masing-masing; (iv) siklus 

kebijakan itu sendiri sering tahapan-tahapannya tidak 

bersifat clear-cut, sehingga membuka ruang bagi 

birokrat garda depan dan kelompok sasaran 

(karyawan perusahaan) untuk mempengaruhi dan 

melakukan negosiasi pada saat formulasi kebijakan 

dilakukan hingga berlanjut pada implementasi.
67

 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas 

perbedaan pendekatan top-down dan bottom-up, 

Sabatier membuat suatu ringkasan elemen-elemen 
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yang berbeda dari dua pendekatan tersebut sebagai 

berikut:
68

 

Tabel. 2.1 Perbandingan Pendekatan Top-down 

dan Bottom-up 

Jenis 

Pendekatan 

Top-down Bottom-up 

Fokus awal Kebijakan pusat 

(pemerintah, 

perusahaan, dll) 

Jaringan 

implementasi pada 

level paling bawah 

Identifikasi 

aktor utama 

yang terlibat 

dalam proses 

Dari pusat (atas) 

dilanjutkan ke bawah 

sebagai konsekuensi 

implementasi 

Dari bawah, yaitu 

para implementer 

pada level lokal ke 

atas 

Kriteria 

evaluasi 

Berfokus pada 

pencapain tujuan 

formal yang 

dinyatakan dalam 

dokumen kebijakan 

Kurang begitu 

jelas, apa saja yang 

dianggap peneliti 

penting dan punya 

relevansi dengan 

kebijakan 

Fokus secara 

keseluruhan 

Bagaimana 

mekanisme 

implementasi bekerja 

untuk mecapai tujuan 

kebijakan 

Interaksi strategis 

antar berbagai 

aktor yang terlibat 

dalam 

implementasi 
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Dan generasi terkini, generasi ketiga, 

memperkenalkan pendekatan hibrid atau pendekatan 

campuran (antara pendekatan top-down dengan 

pendekatan bottom-up). Pendekatan ini awalnya 

dikembangkan oleh Richard Elmore, seorang 

simpatisan pendekataan top-down yang merasa 

gundah dengan kelemahan dua pendekatan yang ada. 

Oleh sebab itu, ia menggabungkan forward-mapping 

dengan backward-mapping yang intinya adalah para 

pembuat kebijakan harus mulai mempertimbangkan 

instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia 

untuk perubahan kebijakan (forward-mapping) dan 

juga harus mengetahui struktur insentif pelaksana 

dan kelompok sasaran (backward-mapping).
69

 

Lantas apa yang dapat dipetik dari 

pendekatan hibrida bagi teori implementasi 

kebijakan publik? Satu yang pasti pendekatan 

hibrida membawa inovasi penting pada teori 

implementasi kebijakan publik yakni pendekatan ini 

mencoba mengatasi kelemahan konseptual 

perdebatan dua kutub antara pendukung pendekatan 

top-down dengan pendukung pendekatan bottom-up. 
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Selain itu, pendekatan ini juga menumpukan 

perhatian pada argumen empiris tentang 

konseptualisasi yang tepat mengenai proses 

implementasi dan secara pragmatis meramu 

argumen-argumen ekstrim dari kedua belah 

pendekatan menjadi model yang mengakui kemudi 

pusat dan otonomi daerah.
70

 

3. Teori-Teori Implementasi Kebijakan 

a. Implementasi Kebijakan Model Donald van 

Metter & Carl van Horn.  

Model pendekatan top-down yang 

dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut 

dengan istilah A Model of The Policy 

implementation. Proses implementasi ini 

merupakan sebuah abstraksi atau perfomansi 

dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih 

kinerja implementasi kebijakan publik yang 

tinggi yang berlangsung dalam hubungan 

dengan berbagai variabel. Model ini 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 

berjalan linier dari keputusan politik yang 
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tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan 

publik. 

Ada enam variabel, menurut van Metter 

& van Horn, yang mempengaruhi kinerja 

implementasi kebijakan publik, antara lain:
71

 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat 

diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-

hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan 

memang realistis dengan sosio-kultur yang 

mengada di tingkat pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran kebijakan atau tujuan 

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu 

utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, 

maka akan sulit merealisasikan kebijakan 

publik hingga titik yang dapat dikatakan 

berhasil. 

2) Sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi 

kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Manusia merupakan sumber 
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daya yang terpenting dalam menentukan 

suatu keberhasilan proses implementasi. 

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-

sumber daya lain yang perlu diperhitungkan 

juga ialah sumber daya finansial dan waktu. 

3) Karakteristik Agen Pelaksana. 

Pusat perhatian pada agen pelaksana 

meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat 

pengimplementasian kebijakan publik. Hal 

ini sangat penting karena kinerja 

implementasi kebijakan (publik) akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri 

yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksanaanya. Misalnya, implementasi 

kebijakan publik yang berusaha untuk 

merubah perilaku manusia secara radikal, 

maka agen pelaksana projek itu haruslah 

berkarakteristik tegas, keras, dan ketat 

dalam melaksanakan aturan sesuai dengan 

sanksi hukum yang telah ditetapkan.
72
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4) Sikap atau kecenderungan (Disposition) 

Para Pelaksana. 

Sikap penerimaan atau penolakan dari 

(agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya 

kinerja implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi oleh karena 

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi warga setempat yang mengenal 

betul persoalan dan permasalahan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan 

implementor laksanakan adalah kebijakan 

"dari atas" (top-down) yang sangat mungkin 

para pengambil keputusan-nya tidak pernah 

mengetahui (bahkan tidak mampu 

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau 

permasalahan yang warga selesaikan.
73

 

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas 

Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme 

sekaligus syarat utama dalam menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
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Semakin baik koordinasi dan komunikasi di 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil 

terjadi; dan begitu pula sebaliknya. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. 

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan 

guna menilai kinerja implementasi publik 

dalam perspektif yang ditawarkan oleh van 

Metter & van Horn adalah sejauhmana 

lingkungan ekternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah 

ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud 

termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan 

politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif 

dapat menjadi biang keladi dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab 

itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan 

kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal.
74
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b. Implementasi Kebijakan Model George C. 

Edward III 

Model implementasi kebijakan ketiga 

yang berspektif top-down dikembangkan oleh 

George C. Edward III. Edward III menamakan 

model implementasi kebijakan publiknya 

dengan istilah Direct and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan yang 

diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat 

variabel yang sangat menentukan keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) 

komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan 

(iv) struktur birokrasi.
75

 

Variabel yang pertama, yaitu 

komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Komunikasi 

(atau pentransmisian informasi) diperlukan agar 

para pembuat keputusan dan para implementor 

akan semakin konsisten dalam melaksanakan 

setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam 

masyarakat. Terdapat tiga indikator dalam 
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mengukur keberhasilan variabel komunikasi, 

antara lain sebagai berikut:
76

 

1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang 

baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali 

yang terjadi dalam penyaluran komunikasi 

adalah adalanya salah pengertian 

(misskomunikasi), hal ini disebabkan 

karena komunikasi telah melalui beberapa 

tingkatan birokrasi sehingga apa yang 

diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 

2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh 

para pelaksana kebijakan (street-level-

bureuacrats) haruslah jelas dan tidak 

membingungkan (tidak ambigu). 

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tataran 

tertentu, namun para pelaksana 

membutuhkan kejelasan informasi dalam 

melaksanakan kebijakan agar tujuan yang 

hendak dicapai dapat diraih sesuai konten 

kebijakan. 
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3) Konsistensi; perintah yang diberikan 

haruslah konsisten, tidak selalu berubah-

ubah agar tidak menimbulkan kebingungan 

bagi pelaksana lapangan. 

Variabel kedua yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

sumber daya. Indikator sumber-sumber daya 

terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
77

 

1) Staf; sumber daya utama dalam 

implementasi kebijakan adalah staf atau 

sumber daya manusia (SDM). Kegagalan 

yang sering terjadi disebabkan oleh staf atau 

SDM yang tidak mencukupi, memadai, 

ataupun tidak kompeten di bidangnya. 

2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, 

informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) 

informasi yang berhubugan dengan cara 

melaksanakan suatau kebijakan. Dan (ii) 

informasi mengenai data kepatuhan dari 

para pelaksana terhadap peraturan dan 

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 
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3) Wewenang; pada umunya kewenangan 

harus bersifat formal agar perintah dapat 

dilaksanakan. Kewenangan merupakan 

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. 

4) Fasilitas; fasilitas fisik (sarana dan 

prasarana) juga merupakan faktor penting 

dalam implementasi kebijakan.   

Variabel ketiga yang mempengaruhi 

implemetasi kebijakan adalah disposisi. 

Disposisi atau "sikap dari pelaksana kebijakan" 

adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan 

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. 

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, 

maka para pelaksana kebijakan tidak hanya 

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga 

harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya 

tidak terjadi bias.
78
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Hal-hal penting yang perlu dicermati 

pada variabel disposisi, menurut Edward III, 

adalah: 

1) Efek disposisi; disposisi akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap 

implementasi kebijakan bila personil yang 

ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-

pejabat tinggi. 

2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing 

the buereaucracy); dalam kontek ini Edward 

III mensyaratkan bahwa implementasi 

kebijakan harus dilihat juga dalam hal 

pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada 

penunjukan dan pengangkatan staf dalam 

birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, 

kapabilitas, dan kompetensinya.  

3) Insentif; Edward III menyatakan bahwa 

salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para 

pelaksana adalah memanipulasi insentif. 

Memanipulasi insentif oleh para pembuat 
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kebijakan mempengaruhi tindakan para 

pelaksana kebijakan.  

Variabel keempat adalah struktu 

birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan 

tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 

karena terdapat kelemahan dalam struktur 

birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks 

menuntut adanya kerjasama banyak orang, 

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 

menyebabkan sumber-sumber daya menjadi 

tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga 

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi 

sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik.
79
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Dua karakteristik yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau 

organisasi ke arah yang lebih baik adalah: 

1) Membuat Standart Operating Procedures 

(SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah 

suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin 

yang memungkinkan para pegawai (atau 

pelaksana kebijakan seperti aparatur, 

administratur, atau birokrat) untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada 

setiap harinya (days-to-days politik) sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan (atau 

standart minimum yang dibutuhkan warga) 

2) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk 

menyebar tanggung-jawab pelbagai 

aktivitas, kegiatan, atau program pada 

beberapa unit kerja yang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dengan 

terfragmentasinya struktur birokrasi, maka 

implementasi akan lebih efektif karena 

dilaksanakan oleh organisasi yang 

kompeten dan kapabel.
80
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c. Implemetasi Kebijakan Model Merilee S. 

Grindle 

Model keempat dibahas oleh Merilee S. 

Grindle. Pendekatannya dikenal dengan nama 

Implementation as A Political and 

Administrative Process. Menurut Grindle 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

publik dapat diukur dari proses pencapaian 

outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan 

yang ingin diraih). Yang mana ini dapat dilihat 

dari dua hal berikut:
81

 

1) Dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan 

(design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi 

ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: 

a) Impak atau efeknya pada masyarakat 

secara individu dan kelompok. 
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b) Tingkat perubahan yang terjadi serta 

penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi. 

Keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan publik menurut Grindle juga amat 

ditentukan oleh tingkat implementability yang 

terdiri atas Content of Policy dan Context of 

Policy. 

1) Content of Policy menurut Grindle adalah : 

a) Interest Affected (kepentingan-

kepentingan yang mempengaruhi) 

b) Type of Benefits (tipe manfaat) 

c) Extent of change Envision (derajat 

perubahan yang ingin dicapai) 

d) Site of Decision Making (letak 

pengambilan keputusan) 

e) Program Implementor (pelaksana 

program) 

f) Resources Commited (sumber-sumber 

daya yang digunakan) 

2) Context of Policy menurut Grindle adalah : 

a) Power, Interest, and Strategy of Actor 

Involved  (kekuasaan, kepentingan-
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kepentingan, dan strategi dari aktor 

yang terlibat) 

b) Institution and Regime Characteristik 

(karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa) 

c) Compliance and Responsiveness 

(tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana)
82

 

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan 

yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan 

lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan 

dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan 

dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan 

apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada 

apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu 

lingkungan, sehingga terjadinya tingkat 

perubahan yang terjadi.
83

 

Sedangkan pendekatan bottom-up, 

memandang implementasi kebijakan 

dirumuskan tidak oleh lembaga yang 

tersentralisasi dari pusat. Pendekatan bottom-up 
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berpangkal dari keputusan-keputusan yang 

ditetapkan di level warga atau masyarakat yang 

merasakan sendiri persoalan dan permasalahan 

yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan 

bottom-up adalah model implementasi kebijakan 

di mana formulasi kebijakan berada di tingkat 

warga, sehingga mereka dapat lebih memahami 

dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan 

apa yang cocok dengan sumberdaya yang 

tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang 

ada agar kebijakan tidak bersifat 

kontraproduktif, yang dapat menunjang 

keberhasilan kebijakan itu sendiri.
84

 

d. Implemetasi Kebijakan Model Daniel H. 

Mazmanian & Paul A. Sabatier 

Model implementasi yang ditawarkan 

disebut dengan A Framework for Policy 

Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan 

ini berpendapat bahwa peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengindentifikasi 

variabel-vaariabel yang mempengaruhi 
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tercapainya tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-

variabel yang dimaksud dapat diklarifikasi 

menjadi tiga kategori besar,yaitu: 

1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, 

meliputi: 

a) Kesukaran-kesukaran teknis. 

b) Keberagaman perilaku yang diatur. 

c) Persentase totalitas penduduk yang 

tercakup dalam kelompok sasaran. 

2) Tingkat dan ruang lingkup perubahan 

perilaku yang dikehendaki. 

Semakin besar jumlah perubahan 

perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, 

maka semakin sukar atau sulit para 

pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, 

ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat 

kita kendalikan jika tingkat dan ruang 

lingkup perubahan yang dikehendaki 

tidaklah terlalu besar. 

3) Kemampuan kebijakan menstruktur proses 

implementasi secara tepat. 
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Para pembuat kebijakan 

mendayagunakan wewenang yang 

dimilikinya untuk menstruktur proses 

implementasi secara tepat melalui beberapa 

cara: 

a) Kecermatan dan kejelasan 

penjenjangan tujuan-tujuan resmi 

yang akan dicapai. 

b) Keterandalan teori kausalitas yang 

diperlukan. 

c) Ketetapan alokasi sumber dana. 

d) Keterpaduan hirarki di dalam 

lingkungan dan di antara lembaga-

lembaga atau instansi-instansi 

pelaksana. 

e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari 

badan-badan pelaksana. 

f)     Kesepakatan para pejabat terhadap 

tujuan yang termaktub dalam undang-

undang. 

g) Akses formal pihak-pihak luar.
85
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4) Variabel-variabel di luar undang-undang 

yang mempengaruhi implementasi. 

a) Kondisi sosial-ekonomi dan 

teknologi. 

b) Dukungan publik 

c) Sikap dan sumber-sumber yang 

dimiliki kelompok masyarakat. 

d) Kesepakatan dan kemampuan 

kepemimpinan para pejabat 

pelaksana.
86

 

e. Implemetasi Kebijakan Model Thomas R. 

Dye 

Model implementasi kebijakan dari 

Thomas R. Dye sering disebut juga dengan 

istilah "model implementasi interaktif". Model 

ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai 

proses yang dinamis, karena setiap pihak yang 

terlibat mengusulkan perubahan dalam berbagai 

tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika 

program dianggap kurang memenuhi harapan 

stakeholders. Ini berarti bahwa tahap 

implementasi program atau kebijakan publik 
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akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak 

sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan 

setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera 

diperbaiki untuk mencapai tujuan.
87

 

4. Model-model Kebijakan 

Model kebijakan adalah gambaran sederhana 

tentang aspek-aspek yang dipilih dari suatu situasi 

atau masalah yang disusun untuk tujuan atau sasaran 

tertentu. Model kebijakan dapat pula dipandang 

sebagai rekonstruksi artifisial dari realitas dalam 

suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas 

lingkungan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, model 

kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, 

grafik, atau persamaan dalam matematika. Model 

kebijakan dapat digunakan tidak hanya untuk 

menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan 

elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan 

juga memperbaikinya dengan merekomendasikan 

serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah 

tertentu.
88
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Model kebijakan bermanfaat dan harus ada. 

Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem 

masalah dengan membantu mengurangi 

kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh 

para analis kebijakan. Demikian pula, model 

kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal 

yang esensial dan yang tidak esensial dari suatu 

masalah, mempertegas hubungan diantara faktor atau 

variabel penting, dan membantu menjelaskan dan 

memprediksikan konsekuensi dari pilihan kebijakan. 

Selain itu, model kebijakan juga dapat memainkan 

peran kreatif dan kritis di dalam analisis dengan 

mendorong para analisis untuk menantang ide-ide 

konvensional maupun metode analisis.
89

 

Walaupun demikian, dengan 

menyederhanakan situasi masalah, model kebijakan 

tidak dapat dihindarkan untuk menyumbang distorsi 

selektif atas realitas. Sesungguhnya terdapat 

beberapa model kebijakan, yang dapat digunakan 

dalam perumusan dan penentuan kebijakan tetapi 

hanya ada dua bentuk utama dari model kebijakan 

itu sendiri sebagai berikut: 
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a. Model deskritif, bertujuan untuk menjelaskan 

dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari 

pillihan kebijakan. Model deskripsi digunakan 

untuk memantau hasil dari aksi kebijakan. 

b. Model normatif, model ini bukan hanya 

bertujuan untuk mejelaskan dan memprediksi, 

tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi 

untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa 

utilitas atau nilai. Beberapa jenis model normatif 

yang digunakan oleh para analis kebijakan 

adalah (1) model antri, yaitu model normatif 

yang membantu menentukan tingkat kapasitas 

pelayanan yang optimum; (2) model 

penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan 

dan perbaikan yang optimum; (3) model 

inventaris, yaitu pengaturan volume dan waktu 

yang optimum; (4) model biaya-manfaat, yaitu 

perlunya keuntungan yang optimum pada 

investasi publik.
90

 

c. Model verbal, model ini merupakan ekspresi 

alam tiga bentuk utama, yaitu simbol, verbal, 

dan prosedural. Model verbal diekspresikan 
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dalam bahasa sehari-hari. Dalam menggunakan 

model ini, analis berstandart pada penilaian 

nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan 

rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan 

argumen kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk 

nilai-nilai angka yang pasti. Model verbal secara 

relatif mudah dikomunikasikan ke publik dan 

berbiaya murah dan dapat mengandalkan debat 

publik. Keterbatasan model verbal adalah bahwa 

masalah yang digunakan untuk memberikan 

prediksi dan rekomendasi yang bersifat implisit 

atau tersembunyi, sehingga sulit untuk 

memahami dan memeriksa secara kritis argumen 

tersebut secara keseluruhan. 

d. Model simbolis, model ini menggunakan simbol 

statistik, matematik, dan logika. Model simbolis 

sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, 

bahkan diantara para ahli pembuat model sering 

terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen 

dasar dari model simbolis. Biaya model simbolis 

mungkin tidak lebih besar dari model verbal. 

Namun, kelemahan praktis model simbolis 

adalah hasilnya mungkin tidak mudah 
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diintrepretasikan, bahkan di antara para 

spesialis, karena asumsinya ungkin tidak 

dinyatakan secara memadai. 

e. Model prosedural, model ini menampilkan 

hubungan yang dinamis di antara variabel yang 

diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. 

Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan 

mensimulasikan dan meneliti seperangkat 

hubungan. Biaya model ini relatif lebih tinggi 

jika dibanding dengan model verbal dan 

simbolis.
91

 

5. Mengelola Kebijakan 

Salah satu kunci utama dari pengelolaan 

kebijakan yang berkualitas adalah tingginya 

intensitas partisipasi publik. Dialog dengan publik 

adalah kebenaran suatu kebijakan dan menjadi 

sarana utama untuk kebijakan yang siap digunakan. 

Perbincangan mengenai partisipasi dalam 

pengelolaan sektor publik telah lama mendapat 

perhatian serius di berbagai negara. Pemahaman 

terhadap konsep partisipasi dalam banyak hal sering 

diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam 
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suatu lingkungan kegiatan. Konsep peran serta dalam 

pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, 

peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses 

antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) 

yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya 

dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. 

Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh 

di kemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, 

kelompok sasaran dan sering kali bagi 

lingkungannya.
92

 

Partisipasi dapat menguatkan argumentasi 

untuk perumusan dan pembuatan suatu kebijakan 

publik. Atas dasar ini, secara teoretis diperlukan 

pemahaman terhadap bentuk argumen untuk 

memungkinkan efektivitas suatu kebijakan yang 

akan diambil. Bentuk argumen kebijakan yang 

dimaksud diklasifikasikan sebagai sebagai berikut :
93

 

a. Cara otoritatif, cara ini mendasarkan pernyataan 

kebijakan dari pihak yang berwenang. Informasi 

diubah menjadi pernyataan berdasarkan asumsi 
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yang dibuat oleh para ilmuwan untuk 

direkomendasikan sebagai kebijakan. 

b. Cara statistik, cara ini mendasarkan pernyataan 

kebijakan pada argumen yang diperoleh dari 

sampel. Asumsinya merujuk pada kebenaran 

yang dinyatakan oleh anggota sampel. Dalam 

hal ini, semua anggota populasi yang tidak 

menjadi bagian dari sampel juga dianggap 

membenarkan asumsi yang dimaksud. 

c. Cara klasifikasional, pernyataan kebijakan cara 

ini didasarkan pada argumen yang berasal dari 

suatu keanggotaan. Informasi diubah menjadi 

pernyataan kebijakan atas dasar asumsi bahwa 

apa yang benar bagi suatu kelas individu 

ataupun kelompok yang tercakup dalam 

informasi tersebut juga benar bagi individu atau 

kelompok yang merupakan anggota di kelas 

yang bersangkutan. 

d. Cara intuitif, cara ini mendasarkan pernyataan 

kebijakan didasarkan dari argumen yang berasal 

dari batin. Hal ini sangat ditentukan dari 

pemahaman mendalam oleh pembuat kebijakan 
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terhadap suatu masalah untuk menerima suatu 

rekomendasi kebijakan. 

e. Cara analisentrik, cara ini mendasarkan 

pernyataan kebijakan pada argumen yang 

berasal dari validitas metode atau aturan yang 

ditetapkan dari analis. 

f. Cara eksplanatori, cara ini didasarkan dari 

pernyataan yang dibuat atas argumen yang 

dibuat dari suatu penyebab. Informasi diubah 

menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang 

adanya kekuatan penyebab tertentu dan hasilnya. 

g. Cara pragmatis, cara ini didasarkan dari 

argumen yang berasal dari motivasi, kasus 

paralel, atau analogi. Informasi diubah menjadi 

pernyataan atas dasar asumsi tentang daya 

pengaruh tujuan, nilai, dan dorongan. Asumsi 

tentang kesamaan antara dua kasus pembuatan 

kebijakan atau lebih. Ataupun asusmsi tentang 

kesamaan hubungan di antara dua atau lebih 

latar kebijakan. 

h. Cara kritik-nilai, untuk cara ini, pernyataan 

didasarkan pada argumen yang diangkat dari 

etika. Informasi diubah menjadi pernyataan atas 
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dasar asumsi tentang kebenaran atau kekeliruan, 

kebaikan atau kejelekan dari kebijakan dan 

konsekuensinya. 
94

 

Setelah membangun argumentasi, langkah 

selanjutnya yang harus diwujudkan adalah perlunya 

kemampuan untuk mengakomodasi semua segmen 

kepentingan publik dengan tahapan-tahapan yang 

perlu dilalui adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan masalah, dimaksudkan untuk 

membantu menemukan asumsi yang 

tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, 

memetakan tujuan yang memungkinkan, 

memadukan pandangan yang bertentangan, dan 

merancang peluang kebijakan yang baru. 

b. Peramalan, adalah tahap formulasi kebijakan 

yang dapat menguji masa depan yang plausible, 

potensial, dan secara normatif bernilai, 

mengestimesi akibat dari kebijakan yang ada 

atau diusulkan, mengenai kendala yang mungkin 

akan terjadi dalam pencapaian tujuan, serta 

mengestimesi kelayakan politik (dukungan atau 

oposisi) dari berbagai pilihan. 
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c. Rekomendasi, adalah sebagai tahap adopsi 

kebijakan yang dapat membantu 

mengestestimasi tingkat risiko dan 

ketidakpastian, mngenali eksternalitas dan 

akibat ganda, menentukan kriteria dalam 

pembuatan pilihan, dan menentukan 

pertanggungjawaban administratif bagi 

implementasi kebijakan. 

d. Pemantauan, merupakan tahap implementasi 

kebijakan yang membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat yang tidak 

diinginkan dari kebijakan dan program, 

mengidentifikasi hambatan dan rintangan 

implementasi, dan menemukan letak pihak-

pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap 

kebijakan. 

e. Penilaian (evaluasi), dalam tahapan ini 

diharapkan tidak hanya menghasilkan 

kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah 

telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang 

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 
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yang mendasari kebijakan, membantu dalam 

penyesuaian dan perumusan kembali masalah.
95

 

6. Psikologi Kepribadian dan Perilaku 

a. Definisi Kepribadian  

Para psikolog umumnya menerima 

prinsip-prinsip: (1) kepribadian adalah sebuah 

rangkaian terorganisasi, (2) kepribadian muncul 

untuk datur ke dalam pola-pola sampai ada 

tingkat dapat diamati dan diukur, (3) 

kepribadian mempunyai dasar biologis, 

perkembangan khususnya adalah hasil dari 

lingkungan sosial dan budaya, (4) kepribadian 

mempunyai aspek superfisial (seperti sikap 

menjadi pemimpin tim) dan inti yang lebih 

dalam (seperti sentimen mengenai kekuasaan 

dan etika kerja), dan (5) kepribadaian 

melibatkan karakteristik umum dan 

karakterisktik unik. Setiap orang berbeda dari 

setiap orang yang lain dalam beberapa keadaan 

dan bisa sama dalam keadaan yang lain.
96
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Lima gagasan tersebut termasuk dalam 

definisi kepribadian, yaitu bahwa kepribadian 

seseorang adalah himpunan karakteristik, 

kecenderungan, dan temperamen yang relatif 

stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor 

sosial, budaya, dan lingkungan. Himpunan 

variabel ini menentukan karakteristik dan 

perbedaan dalam perilaku individu. Kepribadian 

dipengaruhi oleh keturunan, budaya dan faktor 

sosial. Selain itu, dipengaruhi pula oleh: (1) 

faktor pembawaan, yaitu segala sesuatu yang 

dibawa sejak lahir, dan (2) faktor lingkungan, 

yaitu segala sesuatu yang ada di luar diri 

manusia. Sehingga kepribadian adalah sifat 

hakiki yang tercermin pada sifat seseorang atau 

bangsa yang membedakan dirinya dari orang 

atau bangsa lain.
97

 

b. Psikopatologi dan Perubahan Perilaku. 

Penyesuaian pribadi merupakan cara 

untuk melihat hubungan antara pengembangan 

diri dan perbedaan pandangan dari kehidupan 

pribadi yang dapat digambarkan melalui 
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perubahan-perubahan kehidupan. Perubahan 

bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal perubahan individu 

adalah motivasi dan keinginan individu untuk 

berubah sedangkan faktor ekternal perubahan 

individu adalah karena tuntutan keluarga atau 

lingkungannya. Perubahan kerja dan organisasi 

terjadi karena faktor internal seperti tuntutan 

untuk berubah, sementara itu faktor eksternal 

seperti pengaruh ekonomi, sosial, budaya, 

politik, hukum, dan persaingan antarperusahaan 

baik pada lingkup lokal, nasional, maupun 

internasional.
98

 

Perubahan kerja adalah segala bentuk 

perubahan yang terjadi di dalam lingkungan 

kerja. Perubahan kerja yang secara teknis 

maupun manusiawi bisa mengakibatkan ketidak 

seimbangan organisasi karena bawahannya tidak 

dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu, 

seorang manajer harus mampu mengatasi 

ketidakseimbangan ini. Terdapat dua cara dalam 

mengatasi ketidakseimbangan organisasi, yaitu : 
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pertama, peran manajer harus proaktif, yaitu 

dengan mengantisipasi kejadian-kejadian, 

menggagas perubahan dan mengontrol nasib 

organisasi. Kedua, peran manajer reaktif, yaitu 

merespons kejadian-kejadian, menyesuaikan 

dengan perubahan, dan menerima konsekuensi 

dari perubahan.
99

  

Ada tiga dimensi struktur kehidupan 

yang dapat menyebabkan perubahan perilaku 

individu, yaitu: 

a. Dimensi budaya sosial yang dilakukan 

bersama keluarga, religius, keturunan, 

struktur pekerjaan, dan faktor-faktor sosial 

yang luas lainnya. 

b. Hubungan dengan orang-orang lain dalam 

dunia budaya sosial, seperti seorang pribadi 

berperan sebagai suami/istri, rekan kerja, 

orang tua, rakyat sebuah negara, dan 

sebagainya. 

c. Aspek dari individu sendiri. Individu 

mempunyai kecenderungan ciri-ciri yang 
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tidak faham terhadap tekanan, ancaman, 

mudah, dan cemas.
100

 

c. Teori Psikologi dan Perilaku Karyawan 

Aliran hubungan kemanusiaan berhasil 

melahirkan pemikiran terkait dengan hubungan 

perilaku manajemen dengan sisi kemanusiaan 

seorang karyawan. Ahli psikologi dan sosial 

terus berusaha menemukan teori terkait dengan 

perilaku manusia dalam melakukan pekerjaan. 

Kebutuhan manusia akan berpengaruh terhadap 

perilaku mereka dalam bekerja, artinya 

kebutuhan ini akan menjadi motivasi untuk 

menggerakkan  seseorang dalam bekerja. 

Abraham maslow menuliskan teori hierarki 

kebutuhan bagi manusia, yakni kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, 

harga diri dan aktualisasi diri.
101

 

Diasumsikan bahwa jika kebutuhan 

fisiologis seseorang telah terpenuhi, maka ia 

akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan rasa 
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aman, kemudian sosial, sampai aktualisasi diri. 

Semua kebutuhan dalam berbagai level, 

merupakan motivasi dan faktor penggerak 

seseorang untuk bekerja. Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh ahli psikologi sosial McGregor 

Argyris dan Herzberg. Teori mereka 

menganggap bahwa individu itu: 

a. Tidak benci untuk bekerja, tapi malah 

menyukainya, karena merupakan sumber 

kebahagiaan, dan jiwa mereka bisa 

menerimanya. 

b. Memiliki kemampuan dan kompetensi 

untuk menanggung beban tanggung jawab, 

mereka menyukainya dan akan 

menjalankannya. 

c. Memiliki motivasi internal yang bersifat 

personal, motivasi tidak harus dari pihak 

eksternal dan bersifat materi belaka. 

Artinya, ia tidak hanya termotivasi dengan 

gaji yang bersifat materi, namun juga ada 

motivasi internal. 

d. Menyukai kebebasan dalam bekerja, dan 

benci terhadap pengawasan ketat dari atasan 
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dengan menggunakan mandor, satpam, atau 

polisi.
102

 

Dalam diri setiap manusia memiliki 

semangat motivasi dan penggerak yang berjuang 

demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu 

mimpi terbesar umat manusia adalah merasa 

nyaman di manapun ia berada, dan terpenuhi 

semua keinginan yang diimpikan selama ini. 

Dan bisnis dianggap sebagai salah satu jalan 

yang bisa mendorong manusia untuk meperoleh 

semua itu. Ini diperkuat dengan pendapat dari 

berbagai pihak bahwa dengan kepemilikan 

bisnis yang bersifat profitable menyebabkan 

seseorang memiliki peluang untuk meraih 

keuntungan terutama memiliki hak untuk 

menikmati keuntungan tersebut.
 103

 

Disisi lain bisnis memiliki aturan yang 

harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis 

dilahirkan atas kesepakatan-kesepakatan di 

wilayah mana bisnis itu berada. Artinya kita 

memahami jika manusia diberi kebebasan untuk 
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menata dan membentuk tata kehidupannya 

menjadi lebih baik. Namun etika yang berlaku 

ditempat di mana bisnis tersebut berada harus 

dipatuhi terutama jika bisnis tersebut ingin 

mempertahankan aktivitasnya. Memang 

manusia dianggap sebagai makhluk yang paling 

berkuasa di atas muka bumi, ini dapat dilihat 

dari sisi psikologis konsepsi manusia di berbagai 

sudut pandang.
104

 

Mc David dan Harari mengelompokkan 

empat teori psikologis dikaitkan dengan 

konsepsinya tentang manusia sebagai berikut : 

a. Psikoanalisis, yang melukiskan manusia 

sebagai makhluk yang digerakkan oleh 

keinginan-keinginan terpendam (homo 

valensi). Tokoh-tokoh aliran ini antara lain; 

Freud, Jung, Abraham, Horney, dan Bion. 

b. Behaviorisme, yang menganggap manusia 

yang digerakkan semuanya oleh lingkungan 

(homo mechanic). Teori ini menyangkut 

manusia sebagai mesin (homo mechanic) 

karena perilaku manusia sepenuhnya 
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ditentukan/dibentuk oleh lingkungan. Teori 

ini disebut juga sebagai teori belajar karena 

menurut mereka, seluruh perilaku manusia -

kecuali insting- adalah hasil belajar (dari 

lingkungan). Ada keyakinan bahwa jiwa 

manusia pada saat dilahirkan diumpamakan 

seperti meja lilin (tabula rasa), belum 

mempunyai warna mental dan siap dilukis 

oleh pengalaman dari lingkungannya. 

Tokohnya dalam aliran ini antara lain; Hull, 

Mitler dan Dollard, Rotter, Sklinner, serta 

Bandura. 

c. Kognitif,  yang menganggap manusia sebagai 

makhluk berpikir yang aktif 

mengorganisasikan dan mengolah stimulasi 

yang diterimanya (homo sapiens). Manusia 

tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang 

bereaksi secara pasif terhadap lingkungannya. 

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain; Lewin, 

Heider, Festinger, Piaget, dan Kohlberg. 

d. Humanisme, yang melukiskan manusia 

sebagai pelaku aktif dalam merumuskan 

strategi transaksional dengan lingkungannya 
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(homo ludens). Disini diperkenalkan konsep 

I-thou relationship, bukan sebagai I-it 

relationship, yang artinya menunjukkan 

pentingnya hubungan seseorang dengan 

orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, 

bukan sebagai pribadi dengan benda. Dengan 

kata lain, yang ditekankan adalah hubungan 

subjek dengan subjek, bukan objek dengan 

objek. Tokoh-tokoh aliran ini, antara lain; 

Rogers, Combs dan Snygg, Maslow, May. 

Satir, serta Peris.
105

 

7. Peran Lingkungan Dalam Memengaruhi 

Karakter dan Kepribadian Manusia 

a. Definisi Lingkungan. 

Lingkungan adalah segala yang berada di 

luar organisasi dan selama ini dianggap 

memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di 

sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, 

lingkungan ada 2 (dua), yaitu lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk 

lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu 

sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa 

                                                     
105

 Ibid. 



88 

 

mempengaruhi lingkungan internal, dan 

lingkungan internal berusaha menyerap serta 

memfilter setiap informasi yang masuk dari 

lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut 

akhirnya membentuk suatu model lingkungan 

yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan 

secara sistematis dan bertahap.
106

 

b. Peran Pemimpin dalam Sebuah Organisasi 

Perusahaan 

Peran lingkungan karyawan perusahaan 

diawali dari peran pemimpin dalam mengelola 

sebuah perusahaan. Peranan pemimpin sangat 

penting dalam usaha mencapai tujuan suatu 

organisasi perusahaan, sehingga dapat diketahui 

keberhasilan dan kegagalan yang dialami, 

sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan. Salah satu peranan pemimpin 

dalam meningkatkan pelayanan publik, adalah 

melalui pemotivasian bawahan. Tinggi 

rendahnya motivasi kerja seseorang pegawai 

dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 

lingkungan tempat bekerja. Oleh sebab itu, 
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seorang pemimpin harus dapat menciptakan 

suasana yang harmonis yang dapat mendorong 

atau menimbulkan motivasi kerja seorang 

pegawai adalah hubungan antara atasan dan 

bawahan yang lazim disebut hubungan vertikal 

dan hubungan antara sesama  bawahan atau 

sering disebut hubungan horizontal.
107

 

Jika hubungan tersebut terjalin dengan 

baik, dapat dikatakan pelayanan kerja para 

pegawai akan lebih tinggi, tetapi bilamana 

pemimpin tidak dapat menciptakan suasana 

lingkungan yang menyenangkan maka 

produktivitas pegawai akan menurun. Tujuan 

lain dari pelayanan adalah untuk mencapai 

efisiensi dengan produktivitas yang tinggi.
108

 

Efisiensi dan produktivitas yang tinggi 

dapat dicapai bila pemimpin berperan secara 

efektif dalam mengkoordinasikan semua 

bawahan di lingkungannya. Produktivitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dalam waktu relatif singkat dan 
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mencapai tingkat yang tinggi. Oleh sebab itu, 

seorang pemimpin juga dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada bawahan dan 

lingkungan, melalui kebijakan maupun 

pelayanan yang baik agar tujuan suatu 

organisasi dapat terselenggara dengan baik 

sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan 

semula.
109

 

Dalam kepemimpinan terdapat kegiatan 

pengaruh-memengaruhi serta menggerakan 

bawahannya untuk mencapai tujuan. Agar dapat 

berhasil di dalam memimpin bawahannya, selain 

memiliki kualitas maupun sifat, juga dituntut 

untuk dapat memengaruhi dan mengarahkan 

bawahannya. Dengan demikian, seorang 

pemimpin harus mampu melaksanakan fungsi-

fungsi kepemimpinan, diantaranya koordinasi, 

pengambilan keputusan, komunikasi, dan 

perhatian kepada bawahan.
110

 

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus, 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 
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yang membedakan seseorang dari yang lain. 

Gaya kepemimpinan yang disukai oleh 

karyawan sebagian ditentukan oleh karakteristik 

pribadi mereka. Individu yang merasa yakin 

tingkah laku mereka memengaruhi lingkungan 

lebih menyukai gaya kepemimpinan partisipatif. 

Sedangkan mereka yang merasa yakin bahwa 

peristiwa yang terjadi karena nasib baik atau 

keberuntungan cenderung menyukai gaya 

otoriter.
111

 

Tanggapan bawahan mengenai 

kemampuan mereka sendiri juga akan 

memengaruhi gaya yang mereka sukai. Mereka 

yang merasa mempunyai ketrampilan dan 

kemampuan tinggi mungkin tidak menyukai 

pimpinan yang mengawasi dengan ketat, yang 

pengarahannya dipandang lebih menghambat 

produktivitas daripada bersifat membantu. 

Sebaliknya, bawahan yang kurang terampil 

mungkin menyukai pimpinan yang lebih banyak 

memberi pengarahan, yang akan dipandang 

membuat mereka mampu melaksanakan tugas 
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dengan baik dan memperoleh imbalan dari 

organisasi. Untuk itu ada tiga faktor yang 

memengaruhi gaya kepemimpinan yang disukai 

bawahan, yaitu (1) sifat tugas bawahan, 

misalnya bila suatu tugas tidak menyenangkan, 

perhatian pimpinan mungkin menambah 

kepuasan dan motivasi bawahan; (2) sistem 

wewenang formal organisasi, yang menjelaskan 

tindakan mana yang disetujui dan tidak disetujui 

oleh pimpinan; dan (3) kelompok kerja 

bawahan, misalnya kelompok yang kurang 

kompak biasanya memperoleh manfaat dari 

gaya yang mendukung dan penuh pengertian. 

Sebagai pedoman umum, gaya pemimpin akan 

memotivasi bawahan sejauh itu memberikan 

kompensasi atas apa yang mereka pandang 

sebagai kekurangan dalam tugas, sistem 

wewenang, dan kelompok kerja.
112

 

c. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Karakter 

Kepribadian Karyawan 

Kepribadian manusia diakui oleh banyak 

pihak sejatinya dapat dibentuk. Berdasarkan 
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hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

banyak ahli psikologi, kepribadian manusia 

dapat dipengaruhi oleh yang berasal dari dua 

kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam (faktor 

pembawaan) dan dari luar (faktor lingkungan). 

Berkaitan dengan hal tersebut, telah muncul dua 

aliran, yaitu aliran nativisme dan aliran 

empirisme. 
113

 

 Pertama, aliran nativisme dipelopori 

oleh Schoupenhour, yang menyatakan bahwa 

faktor pembawaan lebih kuat dalam 

memengaruhi kepribadian seseorang 

dibandingkan dengan faktor yang datangnya dari 

luar (faktor lingkungan).  Kedua, aliran 

empirisme dipelopori oleh John Locke, yang 

menyatakan bahwa pengaruh dari luar lebih kuat 

daripada faktor dari dalam atau faktor 

pembawaan.  

 Faktor dalam (faktor pembawaan) 

meliputi segala sesuatu yang telah dibawa oleh 

anak sejak lahir, baik yang bersifat ketubuhan 
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maupun kejiwaan. Keadaan jasmani yang 

bersifat ketubuhan meliputi panjang pendeknya 

tangan, besar kecilnya kepala, susunan urat 

syaraf, otot-otot, dan lai-lainnya. Sementara hal-

hal yang bersifat kejiwaan, misalnya pikiran, 

perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan lain-

lainnya. Sedangkan yang termasuk faktor luar 

(faktor lingkungan) ialah segala sesuatu yang 

ada diluar manusia, baik yang bersifat hidup 

maupun mati. Kesemuanya turut membentuk 

kepribadian manusia yang berada di 

lingkungannya. 
114 

d. Komitmen (motivasi) dan Kompetensi 

(keahlian) Personel untuk Melaksanakan 

Implementasi 

Komitmen dan kompetensi merupakan 

dua persyaratan penting (dua sisi dari satu mata 

uang) yang harus dimiliki oleh personel yang 

diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan 

dalam implementasi. Komitmen juga merupakan  

faktor pembawaan yang muncul dari dalam diri 

seseorang. Komitmen merujuk pada 
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kesungguhan seorang personel untuk 

menjalankan tugas yang diberikan kepadanya 

dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi 

dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya 

tersebut.   

Namun demikian, komitmen saja tentu 

tidak cukup untuk memberikan garansi bahwa 

tugas-tugas yang didelegasikan kepada para 

personel dalam rangka mencapai tujuan 

implementasi kebijakan akan dapat berjalan 

dengan lancar. Komitmen tersebut baru akan 

berkontribusi dalam menghasilkan output kerja 

yang maksimal ketika para personel tersebut 

memiliki kompetensi atau keahlian untuk 

menjalankan tugas yang didelegasikan tersebut. 

Komitmen tinggi yang tidak disertai dengan 

kompetensi yang memadai dapat diibaratkan 

seorang sopir amatir yang mengendarai mobil 

formula satu. Yang akan terjadi kemudian 

adalah situasi yang sangat membahayakan 

karena mobil formula satu yang dapat berlari 

dengan kecepatan di atas 300km/jam tersebut 
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tidak dikendalikan oleh sopir yang tidak 

memiliki kompetensi.
115

 

e. Konflik Pekerjaan dengan Kehidupan 

Keluarga 

Dalam kehidupan nyata sering 

ditemukan adanya perbedaan kepentingan antara 

urusan keluarga dengan pekerjaan, sehingga 

dapat menimbulkan konflik. Pendekatan untuk 

memahami bagaimana terjadinya konflik 

dinamakan sebagai A Value-Based Model of 

Work/ Family Conflict, dapat digambarkan 

seperti dibawah ini. 

Gambar 1.2 Alur konflik pekerjaan dengan 

keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  : Model Konflik Pekerjaan dan 

Keluarga 
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Dari gambar tersebut tampak bahwa 

general life values dapat memengaruhi family-

related values dan work-related values. Family 

values menyangkut keyakinan abadi tentang 

pentingnya keluarga dan siapa yang memainkan 

peran keluarga didalamnya, seperti: 

membesarkan anak, pekerjaan rumah tangga dan 

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Work values berpusat pada 

relatif pentingnya pekerjaan dan tujuan karier 

dalam kehidupan seseorang.
116

 

Value similarity atau kesesuaian nilai 

menghubungkan tingkat konsensus di antara 

anggota keluarga tentang nilai-nilai keluarga. 

Apabila seorang ibu rumah tangga melakukan 

usaha bisnis, meskipun mengharapkan suami 

menjadi pencari nafkah tunggal, kurangnya 

kesamaan nilai keluarga dapat menyebabkan 

konflik antara pekerjaan dan kepentingan 

keluarga. Sebaliknya, kesesuaian nilai 

menyambut sejumlah kesepakatan nilai antara 
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employee (pekerja) dan employer (pemberi 

kerja). Apabila seorang pekerja menolak 

melakukan perjalanan bisnis dan memilih untuk 

tinggal di rumah karena ulang tahun anaknya, 

dipandang sebagai tidak loyal pada organisasi 

perusahaan kurangnya kesesuaian nilai dapat 

memicu timbulnya konflik antara pekerjaan dan 

kepentingan keluarga. Pada gilirannya, konflik 

antara pekerjaan dengan keluarga dapat 

berbentuk 2 macam yang berbeda: "pekerjaan 

mencampuri keluarga" dan " keluarga 

mencampuri pekerjaan."  

Selanjutnya, pencapaian nilai dan 

kepuasan kerja dan kepuasan hidup merupakan 

satu paket. Kepuasan cenderung meningkat 

untuk mereka yang hidupnya menurut nilai-nilai 

mereka dan lebih rendah untuk yang tidak.
117

 

 

B. Etika dalam Bisnis Islam 

1. Definisi Etika dan Bisnis 

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” 

yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian 
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dari filsafat. Menurut webster dictioary, etika ialah 

ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip 

yang disistemasi tentang tindakan moral yang benar. 

Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar 

(standar of conduct) yang mengarahkan individu 

untuk membuat keputusan. Keputusan etik ialah 

suatu hal yang benar mengenai perilaku standar.
118

 

Norma-norma sosial yang berkaitan dengan perilaku 

manusia terhadap sesamanya disebut “moral”, 

sedangkan disiplin ilmu yang ditujukan untuk 

memahami dan menjelaskan norma sosial disebut 

“etika”. Sehingga moral dan etika ini saling 

berkaitan satu sama lainnya.
119

 

Kemudian, jika dilihat dari ruang lingkupnya, 

sebenarnya moral itu dapat dikategorikan menjadi 2 

(dua) yaitu, (1) moral universal, ialah prinsip-prinsip 

yang mengatur sikap tindak manusia yang berasal 

dari alasan-alasan kemanusiaan (human reason) 

yang berlaku di manapun, di negara manapun, atau 

di daerah manapun di dunia ini. Dalam hal ini 

dikatakan bersifat universal, karena berlakuya tidak 
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dibatasi oleh dimensi ruang tertentu. Dapat 

disebutkan bahwa moral universal ini adalah moral 

yang merupakan prinsip-prinsip hidup tertentu yang 

diketemukan oleh manusia secara rasional 

berdasarkan akal pikirannya (human reason). (2) 

moral situasional, ialah prinsip-prinsip yang 

mengatur sikap tindak manusia yang berasal dari 

alasan-alasan kemanusiaan yang hanya berlaku 

untuk wilayah terterntu sesuai situasi dan kondisi 

disitu. Karena itu, moral dalam situasional ini dalam 

arti konkret berbeda-beda dari suatu negara ke 

negara lain, atau dari suatu masyarakat satu ke 

masyarakat yang lain. Jadi dalam pandangan ini, 

suatu moral tidak bersifat universal dan tidak 

kekal.
120

   

Sedangkan bisnis dalam Bahasa Indonesia 

diserap dari kata “Business” dari Bahasa Inggris 

yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus 

berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. 

Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis ditujukan 

pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang 
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memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Secara etimologi, bisnis 

berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok 

orang sibuk melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan keuntungan. Bisnis juga diartikan 

sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
121

 Jadi 

bisnis merupakan bagian dari kegiatan perdagangan 

dalam rangka mencari pencaharian melalui jual beli 

dengan tujuan untuk meraih keuntungan.
122

 

Bisnis merupakan segala bentuk kegiatan 

yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, 

memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh 

manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk 

lain dan tidak hanya mengejar laba (profit oriented-

social oriented)
123

. Etika bisnis kadang-kadang 

disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan 

standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Taha Jabir 

menyatakan bahwa etika adalah model perilaku yang 

diikuti untuk mengharmoniskan hubungan antara 

manusia meminimalkan penyimpangan dan 
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berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.
124

 

Menurut Vincent Barry dalam bukunya “Moral Issue 

in Business”, menyatakan bahwa Business ethics is 

the study of what constitutes good and bad human 

conduct, including related action and values, in a 

business context. (Etika bisnis adalah ilmu tentang 

baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk 

tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak 

bisnis)
125

 

Karakteristik standar moral bisnis antara lain; 

Pertama, tingkah laku yang diperhatikan dari 

konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. 

Kedua, memperhatikan validitas yang cukup tinggi 

dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis 

secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan 

keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada 

prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan 

bermartabat. Dikarenakan bahwa: 

a. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit 

melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai 

manusiawi, apabila tidak akan mengkorbankan 
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hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun 

berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara 

etis. 

b. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya, sehingga 

membutuhkan etika sebagai pedoman dan 

orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, 

dan tingkah tanduk manusia dalam berhubungan 

(bisnis) satu dengan yang lainnya. 

c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang 

sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis 

tersebut, orang yang bersaing dengan tetap 

memperhatikan norma-norma etis pada iklim 

yang semakin profesional justru akan menang. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

definisi etika bisnis Islam tersebut selanjutnya 

dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara 

fungsional akan membentuk suatu kesadaran 

beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi 

(religiousness economy practical guidance).
126
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2. Teori-teori Etika 

a. Teori Etika Teleologi 

Teleologis berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu telos artinya tujuan.
127

 Teleologi adalah 

ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan 

segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. 

Teleologi merupakan sebuah studi tentang 

gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, 

rancangan, tujuan, akhir, maksud, 

kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana 

hal-hal ini dicapai dalam suatu proses 

perkembangan. Dalam arti umum, teleologi 

merupakan sebuah studi filosofis mengenai 

bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam 

maupun dalam sejarah.
128

 

Dalam dunia etika, teleologi bisa 

diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik 

buruknya  suatu tindakan yang dilakukan. Suatu 

tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai 

sesuatu yang baik, atau akibat yang 

ditimbulkannya baik dan berguna.
129

 Betapapun 
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salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi 

jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka 

tindakan itu dinilai baik. Ajaran teleologis dapat 

menimbulkan bahaya menghalalkan segala cara. 

Dengan demikian tujuan yang baik harus diikuti 

dengan tindakan yang benar menurut hukum. 

Lebih mendalam lagi, ajaran teleologis ini dapat 

menciptakan hedonisme, ketika “yang baik” itu 

dipersempit menjadi “yang baik bagi diri 

sendiri". 

Dari teori ini berkembang pembahasan 

pada munculnya 2 (dua) kajian lain, yaitu: 

1) Egoisme Etis 

Teori ini banyak menyoroti tentang 

akibat baik dari perbuatan bagi kepentingan 

pribadi, bukan kepentingan orang banyak. 

Teori ini berpendapat bahwa orang yang 

betul-betul hidup sesuai dengan 

kepentingannya sendiri yang nyata itu 

seseorang yang matang dan tahu tanggung 

jawab.
130

 Inti pandangan egoisme adalah 

bahwa tindakan dari setiap orang pada 
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dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi 

dan memajukan dirinya sendiri. Contoh: 

(mungkin masih ada) para petinggi politik 

yang saling berebut kursi “kekuasaan” 

dengan melakukan berbagai cara yang 

bertujuan bahwa dia harus mendapatkannya. 

2) Utilitarianisme  

 Sesuai dengan namanya, 

utilitarianisme berasal dari bahasa latin 

yaitu "utilis" yang berarti “bermanfaat”. 

Menurut teori ini suatu perbuatan adalah 

baik jika membawa manfaat, tapi manfaat 

itu harus menyangkut bukan saja  satu dua 

orang melainkan masyarakat sebagai 

keseluruhan.
131

 Kesenangan dan kesedihan 

perseorangan adalah bergantung kepada 

kebahagiaan dan kemakmuran pada 

umumnya dari seluruh masyarakat. 

Kebaikan moral suatu perbuatan ditentukan 

oleh kegunaan/kemanfaatannya dalam 

memajukan kesejahteraan bersama dari 

semua saja, dan juga keuntungan orang 
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perorang sendiri. Tujuan dari hidup adalah 

kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah 

orang yang terbesar (the greatest happiness 

of the greatest number).
132

  

Sifat utilitarisme adalah universal 

karena yang jadi penilaian norma moral 

bukanlah akibat-akibat baik bagi dirinya 

sendiri melainkan juga baik bagi seluruh 

manusia. Kita harus mempertimbangkan 

kepentingan dari semua orang, yang 

mungkin  akan berpengaruh oleh tindakan 

kita, termasuk diri kita sendiri. Maka 

utilitarisme mengatasi egoisme dan 

membenarkan bahwa pengorbanan pribadi 

untuk kepentingan orang lain merupakan 

tindakan yang paling tinggi nilai 

moralnya.
133

  

b. Teori Etika Deontologi 

Aliran besar pemikiran etika kedua 

adalah deontologi. Tokoh besar aliran ini adalah 

Immanuel Kant (1724-1804) sehingga disebut 
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juga sebagai Kantianisme. Istilah deontologi 

sendiri berasal dari kata Yunani “deon” yang 

berarti kewajiban.
134

 Pandangan dasar dari 

pemikiran etika deontologi ini adalah bahwa 

penilaian baik atau buruknya suatu tindakan 

didasarkan pada penilaian apakah tindakan itu 

sendiri sebagai baik atau buruk. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pendekatan deontologi ini 

berbeda dalam prinsipnya dengan utilitarianisme 

yang berpendapat bahwa moralitas suatu 

tindakan tergantung pada konsekuensinya. 

Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik 

oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu 

mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, 

melainkan karena tindakan itu sejalan dengan 

kewajiban si pelaku untuk, misalnya, 

memberikan pelayanan yang baik kepada semua 

konsumen, untuk mengembalikan utangnya 

sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan 

barang dan jasa dengan mutu yang sebanding 

dengan harganya, dan sebagainya.
135
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Immanuel Kant sebagai filosofis penting 

dalam memperkenalkan pendekatan deontologi 

ini, mengemukakan pandangannya bahwa suatu 

perilaku atau tindakan yang benar, bila 

dilakukan berdasarkan “imperatif kategoris”.
136

 

Imperatif kategoris berarti mewajibkan yang 

tidak tergantung pada kondisi atau syarat 

apapun. Dari pernyataan tersebut, secara 

sepintas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar 

imperatif kategoris yang dikemukakan oleh Kant 

yang menjadi landasan pendekatan deontologi, 

memiliki penilaian moral yang berbeda dengan 

konsep dasar utilitarianisme yang lebih 

memfokuskan konsep nilai-nilai moral pada 

tujuan pencapaian manfaat. 

Pada teori ini jelas melihat pada 

kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, 

di mana kewajiban tersebut layak dilakukan 

sebagai bentuk tanggung jawab yang telah 

diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis 

jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang 

maka yang bersangkutan layak untuk 

                                                     
136

 Berten, Pengertian Etika Bisnis, 67. 



110 

 

mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin 

mengecewakan pihak konsumen. Karena 

konsumen selalu menginginkan kepuasan pada 

saat ia berhubungan dengan suatu produk.
137

 

c. Teori Teotonom 

Teonom terdiri dari dua kata yaitu 

"theos" yang berarti Allah dan "nomos" yang 

berarti hukum. Sehingga teori ini adalah teori 

yang membicarakan pendapat yang 

mendasarkan pada norma-norma moral kepada 

kehendak Allah. Teori ini terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1)  Teori Teotonom Murni 

Etika ini mengajarkan bahwa suatu 

tindakan dikatakan benar bila sesuai dengan 

kehendak Allah, dan dikatakan salah apabila 

tidak sesuai. Suatu tindakan wajib 

dikerjakan jika diperintah Allah. Teori ini 

banyak dipegang oleh orang-orang yang 

beragama.
138

 Tapi kita disini tidak akan 

membicarakannya sebagai pendapat agama. 
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Apalagi karena  pendapat ini dalam rangka 

agama memang betul dan tidak mempunyai 

implikasi etis. Menurut pendapat ini, Allah 

itu sama sekali bebas dalam menentukan 

apa yang harus kita anggap baik dan apa 

yang harus kita anggap buruk. Berzina 

dinilai buruk bukan karena jeleknya 

perbuatan itu, tetapi semata karena zina 

memang dilarang Allah. Tugas manusia 

adalah menerima apa yang dijelaskan Allah 

terhadapnya jangan sampai berfikir sendiri 

karena pikirannya tidak berdaya, atau sangat 

terbatas dayanya untuk memikirkan 

Allah.
139

 

2) Teori Hukum Kodrat.  

Hukum abadi berada dalam Tuhan, 

selama diterapkan pada makhluk disebut 

hukum kodrat. Teori ini mengatakan bahwa 

baik dan buruk ditentukan oleh Allah 

seakan-akan secara sewenang-wenang. 

Sesuatu dikatakan benar jika sesuai dengan 
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tujuan manusia atau sesuai dengan kodrat 

manusia (fitrah manusia).
140

 

Hukum kodrat dalam arti hukum 

moral kodrat adalah partisipasi makhluk 

rasional pada hukum abadi. Hukum kodrat 

ditujukan kepada manusia melalui akal 

budinya secara virtual. Dengan menyelidiki 

kodratnya dengan terang akal budinya, 

manusia mengembangkan hukum kodrat 

menjadi moral code dari prinsip-prinsip 

moral. Jadi, hukum kodrat tidaklah 

menuntut ide bawaan (innate ides).
141

 

Melainkan bahwa kodrat manusia 

mencerminkan kehendak Allah Sang 

Pencipta. Maka manusia tinggal saja 

bertindak sesuai kodratnya, maksudnya 

sesuai dengan apa yang baik baginya, yang 

menjurus kepada tujuan yang terakhir.
142

 

d. Filsafat Etika Islam 

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan 

baik itu dikenal dengan istilah ma'ruf  di mana 
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secara ketentuan alami manusia sehat dan 

normal mengetahui dan megerti serta menerima 

sebuah kebaikan. Akal sehat dan nuraninya 

mengetahui dan menyadari akan hal tersebut. 

Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal 

sebagai perbuatan munkar di mana semua 

manusia secara alami dengan akal budi dan 

nuraninya dapat mengetahui dan menyadari 

bahwa perbuatan ini tidak dterima oleh akal 

sehat. Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau 

munkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai 

dengan perintah Allah kepada manusia untuk 

melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari 

perbuatan yang munkar atau jahat dalam QS. Ali 

'Imra>n (3) ; 104 sebagai berikut: 

ٌة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْْْيِ َويَْأُمُروَن  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُىُم  بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 اْلُمْفِلُحونَ 
Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang 

makruf dan mencegah dari yang 
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munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung." (QS. Ali 'Imra>n (3);104)
 143 

 

Maka secara filsafat etika Islam 

mendasarkan diri pada agama untuk menilai 

suatu perilaku manusia. Dasar penilaian ini 

dalam praktik kehidupan di masyarakat sering 

kita temukan bahwa secara agama dinilai baik 

atau buruk sering diperkuat dengan alasan-

alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu 

dan agama Islam. Bahkan sering terbukti dalam 

sejarah peradaban manusia bahwa landasan 

kebenaran agama Islam yang telah berabad-abad 

dinyatakan di dalam agama (al-Qur'an) dapat 

dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah 

mencari kebenaran oleh umat manusia.
144

 

Bahkan sering dalam perkembangannya, 

penemuan pemikiran baru para filosof dan 

ilmuan telah banyak membuktikan kebenaran 

agama Islam secara ilmiah untuk berbagai 

bidang dan aspek paradigma ilmu pengetahuan, 

termasuk ilmu pengetahuan perilaku manusia 
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dalm hubungannya dengan manusia dan 

lingkungan. Oleh karena itu, kebenaran agama 

yang didasarkan pada wahyu dari Allah yang 

dijamin kebenarannya pasti sesuai bahkan 

terbukti sering diperkuat dengan kebenaran yang 

dihasilkan oleh ilmu (dalam banyak 

penyelidikan ilmu pengetahuan).
145

 

3. Etika Bisnis Konvensional versus Islam 

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral 

dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam 

berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan 

sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan 

sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga 

aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan 

kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya kedua 

sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya 

memang tidak berangkat dari etika tetapi dari 

kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari 

kepentingan individu, sedangkan sosialisme 

berangkat dari kepentingan kolektif.
146
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Dalam kaitannya dengan paradigma Islam 

tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang 

harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya 

konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan 

lingkungannya, serta hubungan manusia dengan 

Tuhannya. Dengan berpegang pada landasan ini 

maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktivitas 

apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" 

(Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini 

harus menjadi bagian dari integral dari setiap muslim 

dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam 

tidak semata-mata orientas dunia tetapi harus punya 

visi akhirat yang jelas.
147

 

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak 

harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, 

sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan 

duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari 

hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika 

orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat 

(diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas 

kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan 

sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral 
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yang berlandaskan keimanan kepada akhirat
148

. 

Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri 

tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula 

seluruh kegiatan kita di dunia yang "dibisniskan" 

(diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan 

atau pahala akhirat. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa prinsip utama yang ditentukan 

Islam dalam etika bisnis adalah bahwa transaksi 

dalam bisnis harus dilakukan secara sah dan tidak 

bertentangan dengan hukum syariat Islam.
149

 

4. Etika Bisnis Islam 

a. Landasan Etika Bisnis Dalam Islam 

Dalam Islam, etika bisnis harus 

berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang 

berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist, 

sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya 

yang meliputi: 

1) Barometer ketaqwaan seseorang. Allah SWT 

berfirman dalam (QS. Al-Baqarah (2) ; 188) 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِِبَا ِإََل  َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
اِم لَِتْأُكُلوا  َفرِيًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإلْثِْ َوأَنْ ُتْم اْلُْكَّ

 تَ ْعَلُمونَ 
Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu 

memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada 

harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui.”(QS. Al-
Baqarah (2) ; 188)

150
 

 

Ayat ini berada persis setelah ayat-

ayat yang berkaitan dengan ibadah ramadhan, 

di mana output ibadah dari ibadah ramadhan 

itu adalah taqwa. Sehingga ayat ini 

menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar 

orang yang taqwa adalah senantiasa 

bermuamalah dengan mu’amalah Islami 

(berbisnis secara Islami).
151
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2) Mendatangkan Keberkahan. Allah SWT 

berfirman (QS. Al-A’ra>f (7) ; 96) 

َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعلَْيِهْم 
بُوا  َماِء َواألْرِض َوَلِكْن َكذَّ بَ رََكاٍت ِمَن السَّ

 َفَأَخْذنَاُىْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 
 

Artinya:“Jika sekiranya penduduk negeri-

negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit 

dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya”.( QS. 
Al-A’ra>f (7) ; 96)

152
 

 

Harta yang diperoleh dengan cara 

yang halal dan baik akan mendatangkan 

keberkahan pada harta tersebut, sehingga 

pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi 

dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, 

harta yagn diperoleh dengan cara yang tidak 

halal atau tidak baik, meskipun berjumalh 

banyak namun tidak mendatangkan manfaat 
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bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan 

dan selalu merasa kurang.
153

 

3) Mendapatkan derajat seperti para nabi, 

shiddiqin dan syuhada. Rasulullah SAW 

bersabda: 

َهَداءِ    التَّاِجُر اأَلِمنُي الصَُّدوُق اْلُمْسِلُم َمَع الشُّ

 

Artinya; "Pebisnis yang jujur lagi dipercaya 

(amanah) akan bersama para nabi, 

shiddiqin dan syuhada". (HR. 

Thirmidzi) 

 

Islam memberikan penghargaan yang 

besar terhadap pebisnis yang shaleh, karena 

baik secara makro maupun mikro pebisnis 

yang shaleh akan memberikan kontribusi 

positif terhadap perekonomian suatu negara, 

yang secara langsung atau tidak akan 

membawa kemaslahatan bagi umat Islam.
154

 

4) Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada 

Allah SWT. Banyak ayat yang 

menggambarkan bahwa aktivitas bisnis 
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merupakan sarana ibadah, bahkan perintah 

dari Allah SWT. Di antaranya dalam (QS. 

At-Taubah (9) ; 105) 

َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو 
َهاَدِة  َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإََل َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

 فَ يُ نَبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
 

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 gaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan".(QS. At-Taubah (9) ; 
105)

155
 

 

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam 

Etika bisnis hanya bisa berperan dalam 

suatu komunitas moral, tidak merupakan 

komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam 

suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin 

bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, 
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tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek 

saja. Etika bisnis akan meningkatkan stakeholder 

yang penting untuk diperhatikan. Karena itu, etika 

bisnis secara umum menurut Suarny Amran, 

harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:
156

 

1) Prinsip otonomi; yaitu kemampuan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak 

berdasarkan keselarasan tentang apa  yang 

baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab 

secara moral atas keputusan yang diambil. 

2) Prinsip kejujuran; dalam hal ini kejujuran 

adalah merupakan kunci keberhasilan suatu 

bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol 

terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, 

dan lain sebagainya. 

3) Prinsip Keadilan; bahwa setiap orang dalam 

berbisnis diperlukan sesuai  dengan haknya 

masing-masing dan tidak ada yang boleh 

dirugikan. 

4) Prinsip saling menguntungkan; juga dalam 

bisnis yang kompetitif. 
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5) Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar 

dalam berbisnis, harus menjaga nama baik 

perusahaan tetap dipercaya dan merupakan 

perusahaan terbaik.
157

 

c. Implementasi Etika Bisnis Rasulullah SAW 

Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam 

berbisnis sudah tidak bisa diragukan lagi. 

Muhammad SAW merupakan pebisnis yang 

ulung, pebisnis yang meletakkan nilai-nilai luhur 

dalam berbisnis. Beberapa karakter yang dimiliki 

Muhammad SAW sebagai pebisnis yang ulung 

adalah
158

 : 

1) Siddiq (righteousness) 

Siddiq artinya benar, nilai dasarnya 

adanya integritas dalam pribadi, selalu brkata 

benar, tidak berbohong, pikiran jernih. Nilai 

bisnisnya ialah selalu berperilaku jujur, ikhlas 

terjamin, keseimbangan emosi, berusaha dalam 

komoditi yang halal, tidak memperjualbelikan 

barang yang haram, atau yang asal usul barang 

tersebut tidak jelas, mungkin barang curian dan 
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lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam siddiq antara lain, yaitu truthfulness in 

thinking, intention, spech, and action, peace of 

mind, walk the talk, halal oriented. 

2) Amanah (trustworthiness) 

Nilai dasar dari amanah adalah 

terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau 

menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip 

berdiri di atas kebenaran. Nilai bisnisnya ialah 

adanya kepercayaan, bertanggung jawab, 

transparan, tepat waktu, memberikan yang 

terbaik. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

amanah adalah promise keeping, justice and 

fairness, accountable, reliable. 

3) Fathanah (inteligent) 

Nilai dasar fathanah adalah memiliki 

pengetahuan luas, cekatan, terampil, memiliki 

strategi yang jitu. Nilai dasarnya ialah 

memiliki visi dan misi, cerdas, menguasai atau 

luas pengetahuannya mengenai barang dan 

jasa, serta selalu belajar, mencari pengetahuan. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam fathanah 

adalah knowledge, skillful, strategic, tactful. 
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4) Tabligh (communicative) 

Nilai dasarnya adalah komunikatif, 

menjadi pelayan bagi publik, bisa 

berkomunikasi secara efektif, memberikan 

contoh yang baik,dan bisa mendelegasikan 

wewenangnya keadaan orang lain. Nilai 

bisnisnya supel, penjual yang cerdas, deskripsi 

tugas, bisa bekerja dengan tim, koordinasi ada 

kendala dan supervisi.
159

 

5. Tindakan Fraud dalam Etika Bisnis 

a. Definisi Fraud.  

Fraud (kecurangan) merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu 

dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok di 

mana tindakan yang disengaja tersebut telah 

menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau 

institusi tertentu. Dalam kata Fraud itu sendiri 

dapat diartikan dengan berbagai makna yang 

terkandung di dalamnya seperti kecurangan, 

kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan 

barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa 

informasi, mengubah opini publik dengan 

                                                     
159

 Ibid. 



126 

 

memutar balikkan fakta yang ada dan 

menghilangkan barang bukti secara sengaja.
160

 

Ada hubungan yang erat antara etika 

bisnis dengan Fraud. Bahwa segala sesuatu 

tindakan yang bersifat Fraud bisa dikategorikan 

sebagai penggaran etika. Dari definisi di atas 

dapat kita pahami bahwa Fraud merupakan 

bentuk tindakan kejahatan yang bersifat 

disengaja, baik dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Resiko Fraud  adalah 

resiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau 

institusi karena faktor terjadinya tindakan Fraud 

atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian 

yang bersifat materi maupun non materi, di 

mana kerugian materi diukur dari segi nilai 

financial dengan mengacu pada mata uang yang 

dipakai (rupiah, dollar, ringgit, yen, euro, dan 

sebagainya) dan kerugian non material 

menyangkut dengan kerugian yang bersifat non 

keuangan seperti menurunnya kepercayaan 

publik pada perusahaan.
161
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b. Bentuk-bentuk Fraud.   

Kecurangan pada prinsipnya mempunyai 

banyak sekali bentuknya. Perkembangan Fraud  

adalah sejalan dengan semakin banyaknya 

aktivitas kehidupan. Bahwa tindakan Fraud telah 

memasuki pada berbagai sektor baik private 

sector maupun dalam ruang lingkup aktivitas 

pemerintahan. Untuk mencegah timbulnya 

kecurangan maka jalan yang terbaik adalah 

dengan memahami apa dan bagaimana saja 

bentuk-bentuk kecurangan itu.
162

 

Sukrisno Agoes mengatakan bahwa 

kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam 

berbagai bentuk, yaitu: 
163

 

1) Intentional Error 

Kekeliruan bisa disengaja dengan 

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

dalam bentuk window dressing (merekayasa 

laporan keuangan supaya terlihat lebih baik 

agar lebih mudah mendapat kredit dari bank) 

dan check kiting (saldo rekening bank 
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ditampilkan lebih besar sehingga rasio lancar 

terihat lebih baik).  

2) Unintentional Error 

Kecurangan yang terjadi secara tidak 

sengaja (kesalahan manusiawi), misalnya 

salah menjumlah atau penerapan standar 

akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. 

3) Collusion 

Kecurangan yang dilakukan oleh lebih 

dari satu orang dengan cara bekerja sama 

dengan tujuan untuk menguntungkan orang-

orang tersebut, biasanya merugikan 

perusahaan atau pihak ketiga. Misalnya, di 

suatu perusahan terjadi kolusi antar bagian 

pembelian, bagian gudang, bagian keuangan, 

dan pemasok dalam pembelian bahan atau 

barang. Kolusi merupakan bentuk kecurangan 

yang sulit dideteksi, walaupun pengendalian 

intern perusahaan cukup baik. Salah satu cara 

pencegahan yang banyak digunakan 

dilarangnya pegawai yang mempunyai 

hubungan keluarga untuk bekerja 

diperusahaan yang sama. 
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4) Intentional Misrepresentation 

Memberi saran bahwa sesuatu itu 

benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang 

mengetahui bahwa itu salah. 

5) Negligent Misrepresentation 

Pernyataan bahwa sesuatu itu salah 

oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar 

yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu 

betul.
164

 

6) False Promise 

Sesuatu janji yang diberikan tanpa 

keinginan untuk memenuhi janji tersebut. 

7) Employee Fraud 

Kecurangan yang dilakukan pegawai 

untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini 

banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari, mulai dari office boy yang memainkan 

bon pembelian makanan sampai pegawai 

yang memasukkan pengeluaran pribadi untuk 

keluarganya sebagai biaya perusahaan.
165

 

8) Management Fraud 
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Kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen sehingga merugikan pihak lain, 

termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi 

pajak, manipulasi kredit bank, kontraktor 

yang menggunakan cost plus fee. 

9) Organized Crime 

Kejahatan yang terorganisasi, 

misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman 

barang melebihi atau kurang dari yang 

seharusnya di mana si pelaksana akan 

mendapat bagian 10%. 

10) Computer Crime 

Kejahatan degan memanfaatkan 

teknologi komputer, sehingga si pelaku bisa 

mentranfer dana dari rekening orang lain ke 

rekeningnya sendiri. 

11) White Collar Crime 

Kejahatan yang dilakukan orang-

orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia 

tanah, paksaan secara halus untuk merger, 

dan lain-lain. 
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c. Tindakan Fraud pada Bagian Marketing 

Untuk bagian marketing tindakan Fraud 

bisa terjadi dalam beberapa bentuk tindakan 

yang secara umum dilakukan. Adapun tindakan-

tindakan tersebut antara sebagai berikut: 

1) Melakukan promosi suatu produk namun 

sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada pada produk tersebut. 

2) Menjual barang hadiah kepada para 

konsumen yang harusnya barang itu 

diberikan dalam bentuk sebagai hadiah saja. 

3) Menaikkan harga secara berlebihan dari 

produsen ke distributor tanpa sepengetahuan 

pihak manajemen perusahaan. Contohnya 

harga sebuah barang di mana harga 

produsen Rp.  9.300,-  dinaikkan menjadi 

Rp. 9.500,- 

4) Bagian penjualan sengaja melakukan 

pendistribusian barang secara terlambat 

sehingga barang sudah mengalami 

kenaikan, dan kenaikan yang diberitahukan 

kepada pembeli adalah tidak dilaporkan 
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kepada pimpinan perusahaan, namun masuk 

kantong pribadi. 

5) Menjual tabung gas elpiji yang isinya 

dikurangi sedikit, dan kualitas tabung gas 

juga palsu.
166

 

d. Tindakan Fraud pada Bagian Sumber Daya 

Manusia 

Tindakan fraud juga terjadi pada bagian 

sumber daya manusia sering terjadi namun 

kadang kala itu terjadi karena melibatkan orang 

dalam sebagai mereka yang telah mengetahui 

kondisi di lapangan. Kejadian lain juga bisa 

terjadi karena adanya tekanan oleh pihak dari 

luar perusahaan.  

Adapun bentuk tindakan fraud pada 

bagian sumber daya manusia antara lain sebagai 

berikut: 

1) Menerima sogokan dengan menerima 

karyawan yang seharusnya tidak lulus 

namun kemudian meluluskannya. 

2) Membayar gaji karyawan tidak sesuai 

dengan isi perjanjian kontrak dan juga 
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memperkerjakan karyawan lebih lama 

waktunya dibandingkan dengan perjanjian 

kontrak yang ditandatangani. 

3) Menerima karyawan yang berasal dari 

hubungan family namun kualitasnya rendah 

dan dianggap tidak layak. 

4) Membuat surat sakit palsu padahal yang 

bersangkutan sedang melakukan kegiatan 

bisnis yang bersifat pribadi, tanpa 

sepengetahuan perusahaan. 

5) Tidak mempromosikan karyawan atas dasar 

sesuai dengan profesionalisme, namun 

karena kedekatan dan bisa diajak kerjasama 

oleh perusahaan.
167

 

e. Tindakan Fraud pada Bagian Keuangan 

Adapun untuk bagian keuangan itu sudah 

jelas jika fraud (kecurangan) itu berkaitan 

dengan perubahan angka-angka pada laporan 

keuangan (financial statement). Di mana angka-

angka tersebut tidak disajikan dengan 

sewajarnya tapi sudah dirubah-rubah dan itu 

sering terjadi karena adanya pressure (tekanan) 
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dari pihak manajemen, sehingga informasi yang 

diperoleh oleh publik adalah bukan lagi 

informasi dengan data yang sebenarnya namun 

sudah penuh dengan rekayasa. 

Adapun bentuk tindakan fraud pada 

bagian keuangan, antara lain sebagai berikut: 

1) Memanipulasi data laporan keuangan untuk 

tujuan-tujuan tertentu.  

2) Melaporkan dalam laporan keuangan bahwa 

keuntungan perusahaan kecil atau rendah 

dengan tujuan agar pengenaan pajak yang 

dibebankan juga rendah. 

3) Pihak manajemen perusahaan bekerjasama 

dengan pihak akuntan publik dalam 

menyusun laporan keuangan yang sesuai 

dengan yang diinginkan. 

4) Penyusunan laporan keuangan ganda. 

Dengan tujuan melaporkan kepada investor 

atau kreditur agar mereka tertarik 

menanamkan modal atau meminjamkan 

uangnya. 

5) Bekerjasama dengan petugas pajak untuk 

memperkecil angka biaya pajak yang harus 
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dibayarkan. Dan selisih keuntungan antara 

yang seharusnya dan yang dipalsukan 

adalah diambil oleh pihak perusahaan.
168

 

f. Solusi dari Terjadinya Tindakan Fraud 

Resiko dan tindakan terjadinya Fraud 

sangat berbahaya bagi suatu perusahaan jika ini 

terus dibiarkan. Maka ada beberapa saran untuk 

mencegah terjadinya kecurangan, yaitu
169

: 

1) Tingkatkan pengendalian intern yang 

terdapat diperusahaan.  

2) Lakukan seleksi pegawai secara ketat. 

3) Tingkatkan keandalan internal audit 

departement.  

4) Berikan imbalan yang memadai untuk 

seluruh pegawai. 

5) Lakukan rotation of duties dan wajibkan 

para pegawai untuk menggunakan hak cuti 

mereka. 

6) Lakukan pembinaan rohani. 

7) Berikan sangsi yang jelas kepada mereka 

yang melakukan kecurangan dan berikan 
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penghargaan kepada mereka yang 

berprestasi. 

8) Tumbuhkan iklim keterbukaan didalam 

perusahaan. 

9) Manajemen harus memberikan contoh 

dengan bertindak jujur, adil dan bersih. 

10) Buat kebijakan tertulis mengenai fair 

dealing. 

g. Masalah Etis Seputar Konsumen 

Konsumen merupakan stakeholder yang 

sangat hakiki dalam dunia bisnis modern. Bisnis 

tidak mungkin bisa berjalan, kalau tidak ada 

konsumen yang menggunakan produk atau jasa 

yang dibuat dan ditawarkan oleh bisnis. Dalam 

hal ini tentu tidak cukup, bila konsumen tampil 

satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya 

bisnis berkesinambungan, perlulah konsumen 

yang secara teratur memakai serta membeli 

produk atau jasa tersebut dan dengan demikian 

menjadi pelanggan. Pelanggan menduduki posisi 

kunci untuk menjamin kesuksesan setiap bisnis, 

bisnis besar maupun kecil. "The custoer is king" 

sebenarnya tidak merupakan slogan saja yang 
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bermaksud menarik sebanyak mungkin pembeli. 

Ungkapan ini sekaligus menunjukkan tugas 

pokok bagi produsen atau penyedia jasa 

mengupayakan kepuasan konsumen.
170

 

Bahwa konsumen harus diperlakukan 

dengan baik secara moral, tidak saja merupakan 

tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak 

untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. 

Sebagaimana halnya dengan banyak topik etika 

bisnis lainnya, disini pun berlaku bahwa etika 

dalam praktik bisnis sejalan dengan kesuksesan 

dalam berbisnis. Perhatian untuk etika dalam 

hubungannya dengan konsumen, harus dianggap 

hakiki demi kepentingan bisnis itu sendiri.  

Perhatian untuk segi-segi etis dari relasi bisnis-

konsumen itu mendesak, karena posisi 

konsumen seringkali agak lemah. Walaupun 

konsumen digelari raja, pada kenyataannya 

"kuasanya" sangat terbatas karena berbagai 

alasan. Antara lain karena daya belinya 

seringkali tidak seperti yang diinginkan, 

sehingga ia tidak sanggup mengungkapkan 
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preferensinya yang sesungguhnya. Apa yang 

pada kenyataannya dibeli oleh konsumen, belum 

tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin 

dibelinya. Berikutnya, pengetahuannya tentang 

produk atau jasa yang tersedia dipasaran kerap 

kali tidak cukup untuk mengambil keputusan 

yang tepat. Hal itu berlaku secara khusus dalam 

situasi pasar bebas yang modern, di mana ia bisa 

memilih antara aneka macam produk dan jasa 

yang berbeda. Konsumen tidak mempunyai 

keahlian maupun waktu untuk secara seksama 

menyelidiki tepat tidaknya mutu dan harga dari 

begitu banyak produk yang ditawarkan. Dalam 

kontek modern, si konsumen justru mudah 

dipermainkan dan dijadikan korban manipulasi 

produsen. Karena itu bisnis mempunyai 

kewajiban moral untuk melindungi konsumen 

dan menghindari terjadinya kerugian baginya.
171

 

6. Teori Etika dan Manajemen. 

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula 

etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke 

dalam kegiatan bisnis. Taha Jabir menyatakan 
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bahwa etika adalah model perilaku yang diikuti 

untuk mengharmoniskan hubungan antara manusia 

meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk 

kesejahteraan masyarakat.
172

 Menurut Vincent 

Barry dalam bukunya “Moral Issue in Business”, 

menyatakan bahwa Business ethics is the study of 

what constitutes good and bad human conduct, 

including related action and values, in a business 

context. (Etika bisnis adalah ilmu tentang baik 

buruknya terhadap suatu manusia, termasuk 

tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam 

kontak bisnis.)
173

 

Menurut Chandler & Plano dalam etika 

terdapat aliran utama, yaitu: 

1)   Empiricaltheory berpendapat bahwa etika 

diturunkan dari pengalaman manusia dan 

persetujuan umum. Misalnya 

peperangan/penggunaan zat kimia tertentu 

yang membahayakan manusia. Dalam konteks 

ini penilaian tentang "baik" dan "buruk" tidak 
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terlepas atau terpisahkan dari fakta dan 

perbuatan yang dirasakan.  

2)   Rationaltheory berasumsi bahwa baik atau 

buruk sangat tergantung dari rasioning atau 

alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu 

perbuatan bukan pengalaman. Dalam konteks 

ini, setiap situasi dilihat sebagai suatu yang 

unik dan membutuhkan penerapan yang unik 

pula tentang baik dan buruk.
 174

 

3)   Intuitivetheory berasumsi bahwa etika tidak 

harus berasal dari pengalaman dan logika, 

tetapi dari manusia secara alamiah memiliki 

pemahaman tentang apa yang benar dan salah, 

baik dan buruk. Teori ini menggunakan hukum 

moral atau "natural moral law". 

4)   Relevationtheory berasumsi bahwa yang 

benar atau salah berasal dari kekuasaan di atas 

manusia yaitu dari Tuhan sendiri. Dengan kata 

lain apa yang difirmankan Tuhan dalam 

berbagai kitab suci menjadi rujukan utama 
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untuk memutuskan yang benar dan apa yang 

salah.
175

 

Dalam hidup ini khususnya dalam berbisnis 

sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-

nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat 

Muslim berbisnis bukan hanya bertujuan untuk 

mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk 

menambah persaudaraan yang lebih jauh dengan 

berbagai golongan, suku, ras, dari berbagai bangsa 

di dunia ini khususnya sesama Muslim. Sehingga 

nantinya dengan berdagang (berbisnis) akan 

menambah dan mempererat ikatan al-ukhuwwah 

al-Isla>miyyah yang semakin lebih baik.
176

 

Manajemen sangat penting untuk 

diimplementasikan dalam kegiatan bisnis. 

Kebutuhan terhadap manajemen, bukan hanya 

karena kebutuhan akan pengembangan bisnis dan 

respon terhadap lingkungan perubahan organisasi, 

namun jauh lebih dari itu, kebutuhan terhadap 

manajemen ialah kebutuhan untuk mensukseskan 

tercapainya tujuan bisnis, serta terlaksananya 
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seluruh kegiatan operasional bisnis dengan optimal. 

Manajer yang terampil adalah manajer yang 

mampu mengimplemntasikan fungsi manajemen 

dalam kegiatan operasional bisnis secara 

optimal.
177

 

Beberapa alasan pentingnya mengapa 

manajemen mesti diimplementasikan dalam 

kegiatan bisnis adalah: 

1.   Manajemen merupakan suatu kekuatan yang 

mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, 

penggerak,  dan pengkoordinir berbagai 

kegiatan bisnis. 

2.   Manajemen merupakan sistem kerja yang 

rasional dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Sistem tersebut akan menghasilkan 

kinerja operasional bisnis yang efektif dan 

efisien.  

3.   Manajemen mempunyai prinsip-prinsip yang 

universal sehingga dapat dipergunakan dalam 

setiap kegiatan operasional bisnis tanpa 

mengubah budaya organisasi yang ada. 

                                                     
177
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4.   Manajemen merupakan kemampuan atau 

keahlian pegawai untuk mengelola segala 

aktivitas yang terjadi di lingkungan bisnis, 

sehingga mendeteksi, menyesuaikan, serta 

menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, 

baik perubahan teknologi, lingkugan 

persaingan, maupun tuntutan perkembangan 

yang lebih luas. 

5.   Manajemen akan menciptakan kegiatan 

operasional bisnis yang akan membawa 

organisasi pada kedudukan yang lebih tinggi 

dan dihargai, karena merupakan salah satu 

faktor produksi yang sangat diperlukan 

organisasi. 

6.   Manajemen merupakan suatu profesi untuk 

dapat menangani dengan tepat kegiatan 

operasional bisnis. Dengan manajemen, akan 

terdapat pengaturan yang tepat bagi bisnis.
178

 

Beberapa ahli menggunakan kata 

manajemen sebagai kata benda  kolektif (collective 

noun) yang menggambarkan bahwa manajemen 

merupakan suatu kelompok dalam organisasi. 
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Pakar yang lain menyatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang menunjukkan 

penampilan dari fungsi-fungsi khusus, dan banyak 

para ahli yang berpendapat manajemen sebagai 

suatu ilmu, seni, karier ataupun sebagai profesi. 

Manajemen juga menunjukkan sebagai suatu 

disiplin pengajaran dan bidang tertentu. Terlepas 

dari pemikiran dan pemahaman yang berbeda 

tersebut, pada hakekatnya manajemen mengandung 

dasar falsafah dan unsur-unsur yang memiliki 

kemiripan, yaitu: 

1.   Manajemen memiliki tujuan yang ingin 

dicapai, di mana tujuan tersebut telah 

ditetapkan terlebih dahulu (Predetermined 

Objectives) 

2.   Pencapaian tujuan dilaksanakan melalui 

pendelegasian wewenang kepada pegawai 

(Trough the effect of other people).  

3.   Pencapaian tujuan organisasi dilaksanakan 

melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan 

sehingga penggunaan faktor “Human” danb 
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“non human” dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien (How to manage of effectively).
179

 

7. Budaya Organisasi 

a. Definisi Budaya Organisasi  

Budaya organisasi sebagai sebuah 

perspektif dari yang untuk memahami perilaku 

individu dan kelompok di dalam organisasi 

mempunyai pembatasannya. Pertama, bukan 

satu-satunya cara untuk memandang organisasi. 

Kita telah membahas pandangan tujuan dan 

sistem yang sama sekali tanpa menyebutkan 

budaya. Kedua, budaya organisasi tidaklah 

menggambarkan cara yang sama oleh dua ahli 

manapun atau peneliti. Sebagian dari definisi 

budaya organisasi menguraikannya sebagai : 1) 

Lambang, bahasa, ideologi, upacara agama, dan 

dongeng. 2) Catatan organisasi diperoleh dari 

catatan pribadi yang menyangkut organisasi 

pendiri atau pemimpin yang dominan. 3) Suatu 

produk, historis, berdasar pada lambang, dan 
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suatu abstrak dari perilaku dan produk atas 

perilaku.
180

 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

menjadi pegangan sumber daya manusia dalam 

menjalankan kewajiban dan perilakunya di 

dalam organisasi. Nilai-nilai tersebut yang akan 

memberi jawaban apakah suatu tindakan benar 

atau salah, dan apakah suatu perilaku dianjurkan 

atau tidak sehingga berfungsi sebagai landasan 

untuk berperilaku.
181

 Budaya sebagai suatu pola 

teladan dari penerimaan dasar ketika 

diketemukan, atau yang dikembangkan oleh 

kelompok tertentu sebagai upaya belajar untuk 

mengatasi permasalahan dari adaptasi eksternal 

dan integrasi internal yang telah bekerja cukup 

lancar untuk menjadi pertimbangan yang sah 

dan oleh karena itu, untuk mengajarkan ke 

anggota baru sebagai yang cara yang benar 

untuk merasa, berpikir, dan merasakan dalam 

hubungan dengan masalah.
182
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b. Budaya Organisasi dan Sistem Nilai 

Kemasyarakatan 

Organisasi bisa beroperasi secara efisien 

hanya ketika membagi bersama nilai-nilai yang 

ada diantara karyawan. Nilai-nilai adalah yang 

sadar, hasrat afektif atau keinginan orang yang 

memandu perilaku mereka. Nilai-nilai pribadi 

individu memandu perilaku sehari-hari dalam 

pekerjaan. Jika seseorang menentukan satuan 

nilai-nilai penting, itu memandu orang dan juga 

mempromosikan perilaku konsisten ke dalam 

kehidupan masyarakat.  

Nilai-nilai adalah suatu gagasan 

masyarakat tentang apa yang benar atau apa 

yang salah seperti kepercayaan yang melukai 

seseorang secara fisik yang tidak bermoral. 

Nilai-nilai berlalu dari satu generasi ke yang 

berikutnya dan dikomunikasikan melalui sistem 

pendidikan, agama, keluarga-keluarga, 

masyarakat, dan organisasi. Nilai-nilai 

masyarakat yang mempunyai suatu dampak 

pada nilai-nilai organisasi karena pekerjaan 
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interaktif yang alami, waktu luang, keluarga, 

dan komunitas.
183

 

c. Budaya Organisasi dan Efeknya 

Sejak budaya organisasi melibatkan 

harapan bersama, nilai-nilai, dan sikap, itu 

menggunakan pengaruh pada individu, 

kelompok, dan proses organisasi. Sebagai 

contoh, anggota dipengaruhi untuk menjadi 

warga negara yang baik dan untuk pergi 

bersama-sama. Seperti itu, jika mutu pelayanan 

pelanggan adalah penting dalam budaya, 

kemudian individu diharapkan untuk mengambil 

perilaku ini. Jika, pada sisi lain, 

mempertahankan kumpulan spesifik dalam 

satuan prosedur dalam berhadapan dengan 

pelanggan adalah norma, kemudian perilaku 

jenis ini akan diharapkan, mengenali, dan 

menghadiahi. 

Peneliti yang sudah mengusulkan dan 

belajar dampak budaya atas karyawan 

menunjukan bahwa mereka hanya menyediakan 

dan mendorong suatu format stabilitas. Ada 
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suatu perasaan stabilitas, seperti halnya suatu 

pengertian tentang identitas organisasi, 

menyajikan dengan suatu budaya organisasi 

tertentu. Suatu kekuatan budaya ditandai oleh 

karyawan yang berbagi nilai-nilai inti. Semakin 

banyak karyawan yang berbagi dan menerima 

nilai-nilai ini, budaya lebih kuat adalah semakin 

berpengaruh atas perilaku karyawan.
184

 

d. Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya melakukan sejumlah fungsi di 

dalam sebuah organisasi yaitu: 

1) Budaya mempunyai suatu peran 

menetapkan tapal batas, artinya budaya 

menciptakan perbedaan yang jelas antara 

satu organisasi dengan organisasi yang lain. 

2) Budaya memberikan identitas bagi anggota 

organisasi. 

3) Budaya mempermudah timbulnya 

komitmen yang lebih luas pada kepentingan 

individu. 

4) Budaya itu meningkatkan kemantapan 

sistem sosial. 
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5) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna 

dan kendali yang memandu serta 

membentuk sikap dan perilaku karyawan. 

Dan fungsi budaya tersebut 

disimpulkan bahwa budaya bernilai untuk 

organisasi atau karyawan, budaya meningkatkan 

komitmen organisasi dan konsistensi dan 

perilaku karyawan.
185

 

e. Pengaruh Budaya dalam Mendorong 

Pembentukan Manajemen Kinerja 

Pengaruh budaya dalam mendorong 

pembentukan manajemen kinerja terasa sangat 

sering didiskusikan terutama oleh para manajer 

di berbagai perusahaan. Dari berbagai literatur 

yang diperoleh dijelaskan disebutkan jika suatu 

organisasi menerapakan budaya kuat maka itu 

akan mendorong terjadinya peningkatan 

efektifan pada organisasi tersebut. Menurut 

Stephen Robbins,
186

 "budaya yang kuat dicirikan 

oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan 
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kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-

sama secara luas". 

Sebuah budaya organisasi tidak 

sendirinya terbentuk, namun semua itu melalui 

proses yang panjang yaitu menyangkut dengan 

berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan 

organisasi tersebut. Edgar H. Shein
187

 

mengatakan budaya organisasi merupakan hasil 

dari interaksi antara : 

1)   Bias dan asumsi para pendirinya, dan  

2) Apa yang dipelajari oleh para anggota 

pertama organisasi, yang diperkejakan oleh 

para pendiri, dari pengalama mereka sendiri. 

Suatu organisasi jika ingin 

mempertahankan budaya kuat maka organisasi 

tersebut harus konsisten dan berusaha 

semaksimal mungkin menerapkannya secara 

terus-menerus kepada para karyawannya. 

Karena jika suatu organisasi tidak konsisten 

menerapkan suatu budaya kuat kepada 

karyawannya maka budaya itu lambat laun akan 

hilang dan akhirnya perusahaan itu menjadi 
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lemah. Lemahnya perusahaan akan memberi 

pengaruh pada penurunan kualitas manajemen 

kinerja perusahaan.
188

 

Budaya organisasi merupakan hasil dari 

proses pembentukan perilaku serta dipengaruhi 

oleh konsep dan model struktural yang 

diterapkan. Para karyawan juga dipengaruhi oleh 

sikap para pimpinannya, perilaku seorang 

pemimpin menjadi contoh bagi bawahannya, 

terutama kemampuan pemimpin dalam 

membangun serta memperlihatkan sikap 

karakternya. Sehingga jika kita mempertanyakan 

apakah dengan budaya organisasi yang dibangun 

dan dikonsep dengan maksimal akan mampu 

memberi pengaruh pada pembentukan suatu 

manajemen kinerja suatu perusahaan yang 

diinginkan. Maka jawabannya adalah sangat 

jelas, karena jika disuatu organisasi menekankan 

budaya kedisplinan dan kerja keras yang tinggi 

maka setiap karyawan di sana akan terbiasa 

untuk bekerja keras. Dan begitu juga pihak 

manajer mengakomodasi setiap prestasi 
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karyawan dengan penghargaan dalam bentuk 

financial atau bonus, maka otomatis karyawan 

akan bekerja keras secara lebih maksimal.
189

 

8. Konsep Etika Bisnis dalam Islam 

Akhlak merupakan cermin dari apa yang ada 

didalam jiwa seseorang. Akhlak yang baik 

merupakan dorongan dari keimanan seseorang, 

sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku 

nyata sehari-hari. Akhlak yang baik pada dasarnya 

akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu 

secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah 

Islam telah mampu mendorong jiwa seseorang untuk 

menerapkan syariat dalam kehidupan pribadi dan 

sosialnya maka lahirlah akhlak yang baik pada 

perilakunya. Dengan demikian, akhlak merupakan 

perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah 

dilaksanakan. Sumber pelaku syar'i itu tidak lain 

adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
190

 

Masalah akhlak merupakan pembahasan 

paling dekat dengan tuntutan agama Islam. Karena 

konsep akhlak menjelaskan tentang perilaku dan 

                                                     
189

 Ibid., 118. 
190

 Ramli Nur, Revolusi Akhak (Pendidikan Karakter) (Tangerang: 

TSmart, 2016), 115. 



154 

 

sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang 

berdimensi pahala dan dosa sebagian kosekuensi 

perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntutan 

agama Islam di mana di dalamnya ditentukan norma 

dan ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran lainnya 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama 

fiqh dan ulama kalam di zamannya.
191

 

Bentuk-bentuk akhlak bisnis Islam 

merupakan hasil penyederhanaan konsep etika bisnis 

Islam yang lebih bernuansa praktikal sehingga ia 

mudah untuk dipahami oleh semua kalangan 

masyarakat.  Bentuk-bentuk akhlak bisnis Islam 

yang dimaksud yaitu berperilaku ikhlas, jujur, 

amanah, berbuat adil, rajin bekerja keras, kerjasama, 

murah hati  dan sederhana. 

Adapun penjelasan bentuk-bentuk etika 

bisnis Islam antara lain ialah sebagai berikut:
192

 

a. Perilaku ikhlas (niat). 

Ikhlas adalah niat hati seseorang muslim 

yang melakukan sesuatu perbuatan dengan tidak 

mengharapkan apa-apa jua kecuali keridhoan 
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dari Allah SWT. Niat yang ikhlas karena Allah 

SWT adalah menjadi ukuran bagi diterimanya 

sesuatu amal perbuatan itu bernilai ibadah atau 

tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu, seorang 

dalam melakukan segala aktivitasnya termasuk 

bidang bisnis haruslah memiliki niat yang ikhlas 

karena Allah SWT, sehingga ia dapat dipandang 

sebagai sesuatu ibadah kepada Allah SWT. Jadi 

sesuatu pekerjaan itu bergantung kepada niat 

yang mengerjakannya.  

Jadi keikhlasan niat dalam berbisnis, 

bukan ditujukan mengejar keuntungan dunia 

semata-mata, melainkan untuk menuntut 

keridhoan Allah SWT. Seorang pebisnis dalam 

tindakannya tidak memisahkan antara kehidupan 

duniawi dengan ukhrowi. Aktivitas bisnis 

dengan segala keberuntungannya bukan menjadi 

tujuan melainkan menjadi wasilah saja untuk 

mencari keridhoan Allah SWT.
193

 

b. Berlaku jujur. 

Seorang pebisnis wajib berperilaku jujur 

dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam 
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arti, tidak berbohong, tidak menipu, tidak 

mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak 

pernah ingkar janji dan lain sebagainya. 

Mengapa harus jujur?  Karena berbagai tindakan 

tidak jujur selain merupakan perbuatan yang 

jelas-jelas berdosa, jika biasa  dilakukan dalam 

bisnis, juga akan mewarnai dan berpengaruh 

negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga 

pebisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, 

sikap dan tindakan yang seperti itu akan 

mewarnai dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 

Dalam al-Qur'an, kewajiban berperilaku 

jujur dalam berbisnis atau jual beli diterangkan 

dalam QS. Asy-Syu'ara>' (26) ; 181-183, sebagai 

berikut: 

َوزِنُوا o َأْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِينَ 
النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال تَ ْبَخُسوا o بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيم

 َوال تَ ْعثَ ْوا ِف األْرِض ُمْفِسِدينَ 
 

Artinya:"Sempurnakanlah takaran dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan. dan timbanglah 
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dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan manusia 

pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan." (QS. Asy-
Syu'ara>' (26) ; 181-183)

194
 

 

c. Amanah (tanggung jawab). 

Setiap pebisnis harus bertanggung jawab 

atas usaha dan pekerjaan yang dipilihnya 

tersebut. Tanggung jawab disini artinya mau dan 

mampu menjaga amanah (kepercayaan) orang 

lain terhadap dirinya. Dalam Islam bekerja 

dalam bidang bisnis adalah pekerjaan mulia, 

karena bisnis berfungsi antaranya boleh 

memenuhi keperluan semua anggota masyarakat 

akan barang dan jasa untuk memelihara 

kepentingan hidup dan kehidupan orang awam. 

Namun dalam menjalankan, setiap pebisnis 

wajib bersifat amanah (dapat dipercaya) dalam 

bisnisnya.
195
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Tentang kewajiban berlaku menunaikan 

amanah ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Anfa>l (8) ; 27. 

َمُنوا ال ََتُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَل َوََتُونُوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آ
 أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanah yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui." 

(QS. Al-Anfa>l (8) ; 27)
196

 

 

d. Berbuat adil. 

Adil ialah memberi hak kepada yang 

mempunyai hak, karena tiap-tiap orang sebagai 

anggota masyarakat mempunyai hak untuk 

merasakan manfaat dan kebaikan. Ajaran Islam 

memang berorientasi pada terciptanya karakter 

manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang 

seimbang dan adil dalam konteks hubungan 

antara manusia dengan diri sendiri, dengan 
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orang lain (bermasyarakat), dan dengan 

lingkungan. Ajaran al-Qur'an pada hampir 

segala perilaku yang dilakukan manusia 

termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan 

inti ajaran yang penting yang mendapat 

penekanan yang sangat penting.
197

 Hal ini 

tampak pada ajaran al-Qur'an dalam QS. Al-

Hadid (57) ; 25, Allah berfirman : 

َناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي ِّ
َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنْ زَْلَنا اْلَِْديَد ِفيِو بَْأٌس 
َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو َمْن يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُو 

 َعزِيزٌ بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّو َقِويٌّ 
 

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus 

rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al Kitab 

dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan 

keadilan. Dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang 

hebat dan berbagai manfaat bagi 

manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang 
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menolong (agama) Nya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuat lagi Maha Perkasa."(QS. Al-
Hadid (57) ; 25)

198
 

 

e. Rajin bekerja keras. 

Berusaha di bidang bisnis adalah usaha 

yang memerlukan kerajinan bekerja keras. 

Orang yang berhasil, atau bangsa yang berhasil 

ialah orang atau bangsa yang mau bekerja keras, 

tahan menderita, dan terus berjuang untuk 

memperbaiki nasibnya. Pekerjaan bisnis dan 

dakwah yang dilakukan oleh Rasul pun 

mencerminkan kerja keras, sehingga boleh 

berhasil mencapai apa yang dicita-citakan.
199

 

f. Kerjasama. 

Kerjasama antara pelaku bisnis adalah 

sangat diperlukan dalam rangka bertukar 

informasi dan pengalaman. Apalagi sesama 

pebisnis muslim, kerjasama mutlak diperlukan 

untuk membina kekuatan ekonomi umat Islam 

yang sudah barang tentu tidak akan dapat 
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dilakukan oleh orang per individu. Saling-tolong 

menolong dalam hal berbuat kebajikan adalah 

sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT 

berfirman dalam QS. Al-Ma>'idah (5) ; 2: 

ْهَر  لُّوا َشَعائَِر اللَِّو َوال الشَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتُِ
نَي الْبَ ْيَت اْْلَرَاَم  اْْلَرَاَم َوال اْْلَْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال آمِّ

ْم َورِْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم يَ ْبتَ غُ  وَن َفْضال ِمْن َرِبِِّ
وُكْم َعِن  فَاْصطَاُدوا َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ
ْقَوى  اْلَمْسِجِد اْْلَرَاِم َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ

ات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَواِن وَ 
 َشِديُد اْلِعَقابِ 

 

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syi'ar-

syiar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-

binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari karunia dan keridaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah 

sekali-kali kebencian (mu) kepada 
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sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya." (QS. Al-Ma>'idah (5) ; 2) 
200

 

 

g. Murah hati. 

Kebajikan adalah sikap ihsan atau murah 

hati, yang merupakan tindakan yang memberi 

keuntungan bagi orang lain. Termasuk ke dalam 

kebajikan dalam bisnis adalah sikap 

kesukarelaan dan keramah tamahan. 

Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka rela 

antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. 

Kedua belah pihak sama-sama mmpunyai hak 

pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera 

memisahkan diri untuk menjaga jika ada 

ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. 
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Hal ini ditekankan untuk meciptakan dan 

menjaga keharmonisan hubungan cinta 

mencintai antar sesama pelaku atau mitra kerja 

bisnis. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa>' 

(4) ; 29. 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِاْلَباِطِل 
َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا  ِإال

 أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما
Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang 

kepadamu."(QS. An-Nisa>' (4) ; 29)
201

 

 

h. Sederhana. 

Sifat sederhana adalah sifat tengah-

tengah antara berlebihan dan kekurangan, 

menggunakan sesuatu sesuai dengan keperluan. 

Termasuk ke dalam pengertian sikap sederhana 

ini adalah tidak berlebihan membelanjakan 
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harta, tapi tidak pula menjadi kikir dalam 

penggunaan harta. Sikap tidak berlebih-lebihan 

dan tidak kikir dalam membelanjakan harta 

adalah salah satu ciri orang yang beriman. 

Sederhana dalam konteks etika bisnis, 

juga boleh diartikan sebagai sikap yang tidak 

terlalu mengejar keuntungan sebanyak-

banyaknya demi keuntungan duniawi, tetapi 

juga memerhatikan aspek ibadah untuk 

kepentingan yang lebih baik lagi yaitu demi 

kebahagiaan di akhirat kelak.
202
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN CV. JAYA 

STAR NINE MADIUN 

 

A. Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya   

CV. Jaya Star Nine Madiun terletak di jalur 

alternatife Kaibon–Kebonsari yang tepatnya di Desa 

Kranggan RT 04 RW 02 Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur. Kurang 

lebih 5 km arah selatan dari Alun-Alun Kota 

Madiun. Letak tersebut sangat strategis sebagai 

perusahaan periklanan, sebab posisi perusahaan ini 

terletak di pinggir jalan raya yang mudah dijangkau 

oleh transportasi, terutama jalur transportasi jurusan 

Madiun–Ponorogo.
203

 

CV. Jaya Star Nine merupakan salah satu 

perusahaan advertising, digital printing dan event 

organizer yang lagi berkembang di daerah Madiun. 

Perusahaan ini semula perusahaan perorangan yang 

didirikan tahun 2010 dan sehingga berkembang 

menjadi perusahaan yang berbadan hukum pada 
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tahun 2011  yang diprakarsai oleh; Ahmad Siddiq 

Purnomo, M.Pd., Imam Musbikin, S.Ag., 

Thowilatul Ngumriyah dan  Muallifah Sa’adah. Dan 

yang menjadi direktur utama ialah Ahmad Siddiq 

Purnomo.M.Pd. Perusahaan ini bergerak dibidang 

advertising, digital printing dan event organizer.
204

 

Simbol CV. Jaya Star Nine adalah 

bintang dan angka sembilan serta 

cincin yang melingkar. Di mana hal 

ini  diilhami filosofi bintang yang 

bersinar terang, CV. Jaya Star Nine mengukuhkan 

eksistensinya. Semangat bintang yang menyala 

mengilhami CV. Jaya Star Nine untuk selalu 

menjadi bintang di antara bintang. Angka sembilan 

menandakan bintang yang berjumlah sembilan, 

yang memiliki arti sama dengan logo bintang di 

Nahdlatul Ulama, yaitu jumlah 4 orang 

khulafaurrosidin dan 4 orang Madzhab ( Imam 

Maliki, Imam Hambali, Imam Safi'i dan Imam 

Hanafi) Serta 1 Nabi Muhammad SAW, selain itu 

wali di tanah jawa berjumlah 9 orang, selanjutnya 

ada arti lain yaitu Cincin Melingkar mengartikan 
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untuk mengikat semua bidang yang ada di CV. Jaya 

Star Nine.
205

 

CV. Jaya Star Nine memiliki sembilan 

bidang layanan yaitu, advertising, digital printing, 

supplier, exhibition/expo, product launching &  

promotion, company/customer gathering, musical 

performance/concert, entertainment property, dan 

talent management solid dan tegas dalam visi, 

melalui integrated advertising dan communication 

services. 

CV. Jaya Star Nine memiliki jaringan kerja 

dan kemitraan yang kuat, baik dengan media massa, 

supplier maupun pihak ketiga lainnya seperti, model 

agency, dan sebagainya. Sumber daya manusia 

(tenaga kerja) kami terdiri dari para professional 

dibidangnya, berpengalaman dengan integritas dan 

komitmen yang tinggi. Didukung oleh management 

yang solid dengan asas kebersamaan menuju sinergi 

yang harmonis, kami bekerja kreatif dan inovatif 

dalam sebuah team work yang solid dan tangguh. 

Sumber daya manusia CV. Jaya Star Nine yang 

solid dan professional, siap melayani klien dengan 
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layanan berkelas bintang. Profesionalisme dan 

semangat muda telah terbukti turut mensukseskan 

pemasaran produk-produk klien, dan menjadi modal 

bagi CV. Jaya Star Nine untuk tetap berkarya.
206

 

2. Legalitas Perusahaan 

CV. Jaya Star Nine didirikan pada tahun 

2010, namun secara yuridis mendapatkan legalitas 

hukum pada tanggal 25 Mei 2011 dengan berbadan 

hukum Persekutuan Komanditer/Commanditaire 

Vennootschap (CV) dengan nomor 31 tahun 2011 

yang disahkan oleh notaris an Anisah Sri Wahyuni 

dengan nama "C.V. JAYA STAR NINE"
207

 

3. Visi Dan Misi  

Visi  CV. Jaya Star Nine adalah perusahaan 

advertising, digital printing dan event organizer 

yang selalu berusaha untuk memberikan solusi, ide-

ide kreatif, konsep inovatif dan bekerja profesional 

terhadap segala jenis kegiatan. 

Misi CV. Jaya Star Nine adalah 

membangkitkan kerja perusahaan yang 

menyenangkan, tanpa beban dan bisa diandalkan, 
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membangkitkan  tim yang kreatif, penuh ide-ide 

unik, beda serta profesional dalam bekerja, dan 

bersinergi saling menguntungkan dengan partner 

bisnis. 

4. Kebijakan Mutu  

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut di 

atas, CV. Jaya Star Nine  juga mempunyai 

komitmen untuk: mencapai kepuasan pelanggan 

dengan memberikan produk dan jasa berkualitas 

tinggi yang tepat waktu dan dengan harga yang 

kompetitif, selalu memenuhi persyaratan pelanggan 

dan peraturan perundangan yang berlaku. Dan 

meningkatkan sistem manajemen mutu secara 

berkelanjutan melalui penetapan tujuan, sasaran, 

dan program mutu untuk produk, aktivitas dan jasa 

yang secara periodik ditinjau dan kemajuannya 

diukur untuk memastikan peningkatan dicapai.
208

 

5. Stuktur Organisasi Dan Pembagian Tugas 

Setiap perusahaan mempunyai struktur 

organisasi yang berbeda dengan perusahaan lain, hal 

ini tergantung pada jenis usaha dan bidang yang 

ditekuni suatu perusahaan. Struktur organisasi 
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perusahaan harus bersifat fleksibel agar dapat 

disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan 

perusahaan. Struktur organisasi sangat dibutuhkan 

untuk kelancaran operasional suatu perusahaan, di 

mana menjadi pembagi tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab pimpinan dan karyawan yang 

terlibat secara tegas dan jelas serta divisi-divisi yang 

dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan tujuan 

organisasi. 

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang 

merupakan suatu jaringan hubungan antara 

beberapa fungsi yang bekerja sama dengan yang 

lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pembagian tugas dalam perusahaan umumnya 

nampak dalam struktur organisasi perusahaan, 

walaupun kita melihat adanya pemisahan tugas-

tugas antara satu dengan yang lain, namun masing-

masing tugas ini dalam pelaksanaannya harus 

dihubungkan dengan prosedur yang berlaku dalam 

organisasi perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, organisasi bukan hanya sekadar 

kerangka pembagian tugas melainkan keseluruhan 

perangkat beserta fungsi-fungsi yang saling 
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berhubungan satu dengan yang lain dan saling 

mendukung.
209

 

Demikian pula halnya pada struktur 

organisasi CV. Jaya Star Nine yang telah 

menetapkan pembagian kerja dari masing-masing 

anggotanya. Berikut adalah pembagian struktur 

organisasi CV. Jaya Star Nine: 

Tabel 3.1  Struktural Manajemen CV. Jaya Star 

Nine Madiun 

SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN 

- Ahmad Sidiq Purnomo, M.Pd Direktur 

- Imam Musbikin,  S.Ag Sekretaris 

- Thowilatul Ngumriyah, S.Pd.I Bendahara 

- Muallifah Sa'adah, S.Pd.I  Kepala Bidang-bidang Perusahaan 

- Lukman Hakim Koord. Bidang Event Organizer 

- Ikhwan Nur Kholis Koord. Bidang Advertising 

- Andri S. Koord. Bidang Promotion 

- Dadang Lutfi Koord. Bidang  Produksi 

- Ahmadi  Kepala Gudang 

- Muhammad Taufik Graphic Designer 

- Iswahyudi Operator Mesin Produksi 

- Muhammad Romadhon Admin 

- Joko Siswoyo Teknisi Las 
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6. Keadaan Karyawan 

Karyawan atau tenaga kerja manusia 

merupakan salah satu faktor produksi pada suatu 

perusahaan. Tenaga kerja merupakan faktor penentu 

dalam proses produksi, bahkan tenaga kerja 

merupakan hal yang paling penting dari seluruh 

faktor-faktor produksi karena manusia merupakan 

faktor penggerak dari seluruh kegiatan perusahaan. 

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka 

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya karyawan 

CV. Jaya Star Nine merupakan karyawan yang 

profesional, karena beberapa karyawannya telah 

menempuh jenjang pendidikan S1 (Strata Satu).
210

 

7. Sarana Dan Prasarana  

Dalam kegiatan operasional suatu 

perusahaan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang 

memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan 

dapat berjalan denga baik dan lancar. Pada CV. Jaya 

Star Nine terdapat berbagai fasilitas sarana dan 

prasaran yang mendukung aktifitas perusahaan, 

yaitu komputer, printer, telepon, dan lain 
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sebagainya. Berikut adalah sarana dan prasarana 

yang dimiliki CV. Jaya Star Nine, yaitu : 

Tabel 3.2  Sarana Dan Prasarana CV. Jaya Star 

Nine Madiun. 

NO. NAMA AKTIVA JUMLAH 

I KENDARAAN  

 1. Mobil Toyota-Innova 1 Unit 

 2. Mobil Toyota-Kijang 1 Unit 

 3. Mobil Isuzu Panther Pick Up 1 Unit 

 4. Mobil Mitsubishi L300 Pick Up 1 Unit 

 5. Motor Honda Vario 1 Unit 

 6. Motor Yamaha Jupiter-Z 1 Unit 

 7. Motor Honda Beat 1 Unit 

II INVENTARIS  

  1. Komputer  6 Unit 

 2. Printer  3 Unit 

 3. Scanner 1 Unit 

 4. Meja Kantor 10 Bh 

 5. Kursi Kantor 15 Bh 

 6. AC 2 Bh 

 7. HT 3 Bh 

 8. Laptop  2 Unit 

III PERALATAN  

 1.   Panggung Utama 1 Set 

 2.   Sound Sistem 1 Set 

 3.   Mesin Digital Printing 1 Set 

 4.   Tenda Kerucut  5 Set 

 5.   LCD 3500 Ansilumens 

EPSON 

500 Meter 

 6.   Back Drop 1 Set 
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8. Aturan Kerja Karyawan 

Suatu perusahaan membutuhkan disiplin 

kerja yang tinggi dan harus dipatuhi dan dipenuhi 

oleh karyawan. Direktur mengatur jadwal kerja dan 

memberikan instruksi untuk menuntun pekerjaan 

mereka. Aturan-aturan dan disiplin kerja yang harus 

diperhatikan dan merupakan suatu kewajiban untuk 

setiap karyawan CV. Jaya Star Nine adalah jam 

kerja. Jam kerja karyawan diatur dalam 2 shift, pagi 

dan malam, lebih jelas lihat tabel dibawah ini:
211

 

Tabel 3.3 Jam kerja CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Shift Hari kerja  Jam Kerja 

 

I (pagi) 

Senin s/d 

Sabtu 

08.00 - 16.00 WIB 

Istirahat 12.00 - 13.00 WIB 

 

II (malam) 

Senin s/d 

Sabtu 

13.00 - 21.00 WIB 

Istirahat 17.00 - 18.00 WIB 

Karyawan CV. Jaya Star Nine harus bekerja 

lebih giat dan efisien agar dapat meningkatkan mutu 
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dan brand value perusahaan. Sistem kerja karyawan 

CV. Jaya Star Nine serius tetapi santai dan mereka 

tetap dituntut kinerja yang tinggi. Disamping itu, 

para karyawan tidak merasa keberatan dengan jam 

kerja yang telah ditetapkan karena ada kebijakan-

kebijakan perusahaan untuk karyawan, seperti 

pemberian gaji yang memadai pemberian tunjangan 

dan lain-lain. 

9. Bidang Pekerjaan 

Bidang pekerjaan yang ditangani oleh CV. 

Jaya Star Nine selama ini sebagai berikut: 

advertising, digital printing, supplier, 

exhibition/expo, product launching & promotion 

event, company/customer gathering, musical 

performance/concert, entertainment property, talent 

management. 

Advertising ini meliputi pekerjaan di 

antaranya; baliho, vertical banner, spanduk, umbul-

umbul, neon box.
212

 

Digital printing ini memiliki produk sebagai 

berikut; banner, one way vision, stiker out door & 

indoor, roll baner, x-banner, mini x-banner, cloth 
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baner, kalender, blacklite, brosur, nota, undangan, 

dan lain-lain. 

Exhibition/ expo, membantu perusahaan/ 

lembaga/ sekolah dan lainnya untuk 

mempromosikan dan memasarkan produk-

produknya. Contoh kegiatannya antara lain; expo, 

pameran pendidikan, pameran property, pameran 

automotif, pameran fashion, dan lain-lain. 

Product launching & promotion event, 

membantu personal/lembaga/perusahaan untuk 

mempromosikan/mencitrakan dan mengenalkan 

kepada publik dan masyarakat berbagai produk baru 

ataupun renewal yang dihasilkan. Contoh 

kegiatannya antara lain; launching product, demo 

product, grand & soft opening, re-launch product, 

dan lain-lain. 

Company/ customer gathering memberikan/ 

melaksanakan ide dan konsep kreatif kepada 

personal/ perusahaan/ lembaga untuk 

meyelenggarakan sebuah event yang bertujuan 

untuk mengapresiasi karyawan maupun mitra bisnis 

lainnya. Contoh kegiatannya antara lain; indoor 
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customer gathering, outdoor company gathering 

(outbond), kegiatan sosial, dan lain-lain. 

Entertainment property, menyediakan 

berbagai kelengkapan event lembaga/perusahaan 

yang dapat disewakan dan dengan kondisi yang 

prima. Jenis properti event antara lain; rigging, 

sound sistem (up to 60.000 watt), lighting, dan 

berbagai kelengkapan lainnya. 

Talent management, menyiapkan dan 

mendatangkan beberapa performer untuk 

melengkapi berbagai jenis kegiatan yang 

dilaksanakan oleh personal/lembaga/perusahaan. 

Jenis kegiatan talent management antara lain; 

national artist/band/soloist, local band, single 

organ (player & singer), master of ceremony (mc), 

traditional & modern dance, children performer, 

part time sales promotion girl, dan lain-lain.
213

 

10. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

menjadi pegangan sumber daya manusia dalam 

menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam 

organisasi. Nilai-nilai tersebut yang akan memberi 

                                                     
213
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jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah, 

dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak 

sehingga berfungsi sebagai landasan untuk 

berperilaku.
214

 Budaya organisasi merupakan tolok 

ukur dalam berperilaku ketika bekerja pada 

perusahaan. Budaya organisasi CV. Jaya Star Nine 

Madiun ini dirumuskan dengan mengacu pada sifat 

dan perilaku Rasulullah SAW, yaitu as{-s{iddiq, al-

amanah, al-fat{onah dan at-tabligh. 

as{-s{iddiq artinya benar, nilai dasarnya 

adanya integritas dalam pribadi, selalu berkata 

benar, tidak berbohong, pikiran jernih
215

. Nilai 

bisnisnya yang diterapkan dalam budaya organisasi 

ialah selalu berperilaku jujur, ikhlas terjamin, 

keseimbangan emosi, berusaha dalam komoditi 

yang halal. al-amanah adalah terpercaya, bisa 

memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu 

mempertahankan prinsip berdiri di atas 

kebenaran
216

. Nilai bisnisnya yang diterapkan dalam 

budaya organisasi ialah adanya kepercayaan, 

bertanggung jawab, transparan, memberikan 

                                                     
214

 Nawawi, Manajemen Publik, 182. 
215

 Alma, Manajemen Bisnis Syariah, 176. 
216

 Ibid. 



179 

 

pelayanan yang cepat dan tepat. al-fat{onah adalah 

cerdas, memiliki pengetahuan luas, cekatan, 

terampil, memiliki strategi yang jitu.
217

 Nilai 

dasarnya yang diterapkan dalam budaya organisasi 

ialah memiliki visi dan misi yang jelas, cerdas, 

menguasai atau luas pengetahuannya mengenai 

barang dan jasa, serta selalu belajar, mencari 

pengetahuan. at-tabligh adalah komunikatif, 

menjadi pelayan bagi publik, bisa berkomunikasi 

secara efektif, memberikan contoh yang baik, dan 

bisa mendelegasikan wewenangnya kepada orang 

lain.
218

 Nilai bisnisnya yang diterapkan dalam 

budaya organisasi ialah supel, deskripsi tugas, bisa 

bekerja dengan tim, koordinatif dan supervisi. 

Adapun budaya organisasi CV. Jaya Star 

Nine Madiun adalah sebagai berikut: 

a. Beriman dan menjadikan pekerjaan bernilai 

ibadah. 

b. Berkata sopan santun terhadap sesama. 

c. Menjalankan sholat fardhu secara rutin. 
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d. Jujur dalam bekerja dan pelayanan terhadap 

konsumen. 

e. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada konsumen secara profesional. 

f. Bertanggung jawab dalam setiap tugas yang 

diberikan. 

g. Mampu bekerja dengan teamwork yang solid. 

h. Komunikatif dalam menginformasikan produk-

produk perusahaan. 

i. Selalu berusaha untuk belajar meningkatkan 

SDM. 

j. Komitmen pada kinerja dan fokus pada tujuan 

perusahaan. 

 

B. Data Khusus 

1. Pandangan Karyawan Mengenai Isi Kebijakan 

Perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun  

Manajemen operasional yang diterapkan 

CV. Jaya Star Nine Madiun untuk mengatur 

perilaku karyawannya ialah dengan menerapkan 

konsep etika bisnis Islam yang dirumskan ke dalam 

bentuk budaya organisasi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan agama Islam bersifat universal dan 
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mampu mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. 

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun, Bapak 

Ahmad Sidiq Purnomo M.Pd, ia mengatakan 

sebagai berikut : 

"Saya memilih konsep etika bisnis Islam 

dalam operasional perusahaan CV. Jaya 

Star Nine ini karena saya beragama Islam, 

saya yakin bahwa Islam merupakan agama 

yang universal, mampu mengatur seluruh 

kegiatan manusia, baik kegiatan manusia 

dengan manusia, kegiatan manusia dengan 

lingkungan alam, maupun manusia dengan 

Tuhannya. Selain itu, penerapan etika bisnis 

Islam dalam perusahaan ini sebagai wujud 

pengabdian saya kepada Tuhan, karena 

seluruh operasional kegiatan pekerjaan 

disini mengandung nilai-nilai ibadah. Dan 

implementasi etika bisnis Islam dalam 

perusahaan ini saya rumuskan ke dalam 

bentuk budaya organisasi perusahaan." 
219

 

 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui 

bahwa agama Islam merupakan dasar yang 

digunakan untuk membuat konsep etika bisnis 

Islam. Dan konsep etika bisnis Islam inilah yang 
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menjadi acuan dalam merumuskan budaya 

organisasi perusahaan. Pada dasarnya etika bisnis 

dan etika bisnis Islam tidaklah jauh berbeda, hanya 

saja yang membedakan terletak pada konsep 

pengambilan nilai-nilai dasar bisnis yang akan 

diterapkan, pengambilan nilai-nilai dasar pada etika 

bisnis Islam diambil dari sumber agama Islam, yaitu 

Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan Bapak Ahmad Sidiq Purnomo M.Pd, 

yaitu sebagai berikut: 

"Menurut saya, secara prinsip pada 

dasarnya kedua metode tersebut sama, 

karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan 

yang dimasukkan ke dalam dunia bisnis atau 

usaha. Namun, yang membedakan ialah 

cara pengambilan dasar nilai-nilai yang 

diterapkan dalam etika  bisnis tersebut. 

Pengambilan nilai-nilai dasar pada etika 

bisnis Islam bersumber pada agama Islam, 

yaitu diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. 

Sementara itu, pengambilan dasar etika 

bisnis pada umumnya diambil dari konsep 

nilai-nilai kemanusiaan secara global yang 

bersumber pada peradaban Barat."
220
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Lebih spesifik terkait implementasi etika 

bisnis Islam dalam perilaku karyawan pada 

perusahaan CV. Jaya Star Nine ini, dirumuskan ke 

dalam bentuk budaya organisasi sebagai salah satu 

kebijakan perusahaan. Budaya organisasi 

merupakan tolok ukur dalam berperilaku ketika 

bekerja pada perusahaan. Budaya organisasi CV. 

Jaya Star Nine Madiun ini dirumuskan dengan 

mengacu pada sifat dan perilaku Rasulullah SAW, 

yaitu as{-s{iddiq, al-amanah, al-fat{onah dan at-

tabligh. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak 

Ahmad Sidiq Purnomo M.Pd, sebagai berikut: 

"Iya benar, implementasi etika bisnis Islam 

dalam perusahaan ini saya rumuskan ke 

dalam bentuk budaya organisasi 

perusahaan. Sedangkan dasar pengambilan 

rumusan tersebut saya ambil dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam al-Qur'an dan 

Sunnah. Nilai-nilai tersebut sudah 

diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam 

bisnis yang dilakukannya. Hal ini tercermin 

dari sifat-sifat Rasululllah SAW yang 

dicontohkan ketika berbisnis. Lebih spesifik, 

budaya organisasi CV. Jaya Star Nine 

bersumber pada sifat-sifat Rasulullah yang 
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utama, yaitu sifat sidiq, amanah, fatonah 

dan tabligh." 
221

 

 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

menjadi pegangan sumber daya manusia dalam 

menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam 

organisasi. Nilai-nilai tersebut yang akan memberi 

jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah, 

dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak 

sehingga berfungsi sebagai landasan untuk 

berperilaku.
222

 Adapun nilai-nilai kebijakan budaya 

organisasi tersebut tersusun dalam 10 butir, antara 

lain disampaikan oleh Bapak Pimpinan sebagai 

berikut: 

"Budaya organisasi tersusun atas 10 butir 

pengamalan yang harus diterapkan oleh 

karyawan. Adapun 10 butir pengamalan 

tersebut antara lain; 

1. Beriman dan menjadikan pekerjaan 

bernilai ibadah. 

2. Berkata sopan santun terhadap sesama. 

3. Menjalankan sholat fardhu secara rutin. 

4. Jujur dalam bekerja dan pelayanan 

terhadap konsumen. 
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5. Memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada konsumen secara 

profesional. 

6. Bertanggung jawab dalam setiap tugas 

yang diberikan. 

7. Mampu bekerja dengan teamwork yang 

solid. 

8. Komunikatif dalam menginformasikan 

produk-produk perusahaan. 

9. Selalu berusaha untuk belajar 

meningkatkan SDM. 

10. Komitmen pada kinerja dan fokus 

pada tujuan perusahaan." 
223

 

Nilai-nilai Budaya organisasi CV. Jaya Star 

Nine tersebut disusun sendiri oleh Bapak Ahmad 

Sidiq Purnomo M.Pd selaku direktur perusahaan, ia 

mengatakan bahwa : 

"Saya tidak melibatkan karyawan dalam 

penyusunan budaya organisasi ini, budaya 

organisasi perusahaan saya susun sendiri 

karena dalam penyusunan budaya 

organisasi tersebut saya terinspirasi oleh 

perilaku Rasulullah SAW dalam 

menjalankan bisnis, dalam berbisnis 

Rasulullah SAW selalu memperoleh 

keuntungan karena sifat-sifatnya yang 

memiliki nilai-nilai pekerti yang luhur, 
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sehingga dari nilai-nilai tersebut saya 

implementasikan ke perusahaan saya dalam 

bentuk budaya organisasi perusahaan." 
224 

 

Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam 

berbisnis sudah tidak bisa diragukan lagi. 

Muhammad SAW merupakan pebisnis yang ulung, 

pebisnis yang meletakkan nilai-nilai luhur dalam 

berbisnis sehingga perilaku Rasulullah menjadi suri 

tauladan bagi umat Islam. Hal ini dijadikan inspirasi 

oleh Bapak Ahmad Sidiq Purnomo M.Pd dalam 

berperilaku untuk mengembangkan bisnis yang 

dijalaninya.  

Budaya organisasi yang diterapkan oleh 

manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun ini 

merupakan sebuah kebijakan perusahaan yang harus 

dipatuhi dan di-implementasikan seluruh karyawan 

perusahaan. Hal ini ditegaskan oleh pimpinan 

perusahaan, Bapak Ahmad Sidiq Purnomo, M.Pd. 

sebagai berikut: 

"Saya menerapkan Etika Bisnis Islam 

kedalam budaya organisasi perusahaan CV. 

Jaya Star Nine Madiun. Budaya organisasi 
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merupakan kebijakan perusahaan yang saya 

rumuskan sendiri dan saya wajibkan kepada 

seluruh karyawan perusahaan sebagai 

panduan operasional dalam bekerja."
225

   

Budaya organisasi merupakan kebijakan 

perusahaan yang dirumuskan sendiri oleh pimpinan 

perusahaan dan harus dilaksanakan oleh seluruh 

karyawan perusahaan. Sehingga isi kebijakan 

perusahan ini menuai pandangan yang beragam dari 

berbagai karyawan. Hal ini dikarenakan karyawan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine memiliki 

karakteristik berbeda-beda yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain 

oleh faktor lingkungan, budaya, pendidikan dan 

tingkat pemahaman terhadap agama. Sehingga pada 

penerapannya dalam kehidupan, faktor-faktor 

tersebut sangat berpengaruh pada perilaku 

seseorang  yang dilakukan setiap harinya. 

Faktor pendidikan dan pemahaman terhadap 

agama sangat berpengaruh terhadap persepsi 

karyawan dalam memahami budaya organisasi yang 

diterapkan dalam perusahaan CV. Jaya Star Nine. 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 
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Direktur CV. Jaya Star Nine, Bapak Ahmad Sidiq 

Purnomo, M.Pd, ia mengatakan sebagai berikut: 

"Iya benar bahwa tingkat pendidikannya 

sangat beragam, tingkat pendidikan formal 

karyawan saya rata-rata tingkat SMA dan 

ada juga yang berpendidikan sarjana. 

Karena pendidikan merupakan faktor 

penentu dalam mengubah perilaku 

seseorang, secara teori semakin tinggi 

pendidikan otomatis semakin baik pula 

tingkat perilaku yang dilakukan, terutama 

dalam pendidikan agama. Dan 

Alhamdulillah, semua karyawan saya 

pernah mendapatkan pendidikan agama di 

pondok pesantren atau madrasah. Karena 

peran agama lebih dominan dalam 

mengatur perilaku seseorang sehingga 

dalam rekrutmen karyawan saya lebih 

fokuskan pada faktor keagamaan." 
226

 

 

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa 

faktor pendidikan formal merupakan salah satu 

faktor penentu dalam berperilaku, akan tetapi yang 

paling berpengaruh ialah pendidikan tentang agama. 

Sehingga dalam manajemen yang diterapkan CV. 

Jaya Star Nine, lebih dominan mengambil karyawan 

                                                     
226

 Ahmad Sidiq Purnomo, wawancara, Madiun, 13 April 2018.  



189 

 

yang memiliki pendidikan keagamaan yang baik. 

Semakin baik seseorang dalam memahami agama, 

maka semakin baik pula akhlak dan perilaku yang 

diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, tipe 

karakter karyawan yang religius ialah tipe karakter 

karyawan yang sangat disukai oleh pimpinan 

perusahaan, seperti yang disampaikan Bapak 

Ahmad Sidiq Purnomo, M.Pd. sebagai berikut:  

"Tipe karakter karyawan yang paling saya 

sukai ialah karyawan yang religius 

(agamis), karena karyawan seperti itu 

,menurut saya, lebih cenderung mempunyai 

keyakinan yang kuat, jujur dalam 

berperilaku, sopan santun dalam berucap, 

fokus dalam bekerja, tidak tergesa-gesa dan 

mau menerima masukan yang baik." 
227

 

Kepribadian dan karakter yang beragam dari 

masing-masing karyawan menimbulkan perilaku 

yang beragam pula. Karakter perilaku yang beragam 

inilah membuat pimpinan CV. Jaya Star Nine 

semangat membuat  terobosan untuk mengatur 

perilaku karyawannya. Sehingga CV. Jaya Star Nine 

merumuskan budaya organisasi perusahaan ini, 

bertujuan untuk mengatur dan menyeragamkan 
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tingkah dan perilaku karyawan, mengubah perilaku 

untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Selain itu, 

budaya organisasi juga dijadikan tolok ukur dalam 

penilaian perilaku karyawan perusahaan. Hal 

tersebut disampaikan oleh Bapak Ahmad Sidiq 

Purnomo, M.Pd, ia mengatakan sebagai berikut : 

"Tujuan saya merumuskan budaya 

organisasi perusahaan ialah untuk mengatur 

dan menyeragamkan tingkah dan perilaku 

karyawan, mengubah perilaku untuk 

menjadi  pribadi-pribadi yang baik." 
228

 

Tujuan perusahaan yang dituangkan dalam 

sebuah kebijakan perusahaan, yaitu untuk mengatur 

dan menyeragamkan tingkah laku dan perilaku 

karyawan ini menuai anggapan dan pandangan yang 

beragam dari karyawan dikarenakan latar belakang 

karyawan yang berbeda-beda. Antara lain ungkapan 

persetujuaan yang dikemukakan oleh karyawan 

bagian koordinator event organiser, Bapak Lukman 

Hakim, yang mengatakan bahwa: 

"Saya setuju dengan kebijakan perusahaan 

CV. Jaya Star Nine yang menjadikan 

budaya organisasi sebagai standart 

operasional prosedur (SOP) karyawan, 
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sehingga bisa menjadi batasan tingkah 

laku karyawan dalam menjalankan 

operasional perusahaan."
229

 

Terlebih ketika kebijakan-kebijakan 

perusahaan tersebut dicontohkan sendiri oleh 

pimpinan perusahaan. Perilaku pimpinan 

perusahaan dalam mengimplementasikan isi 

kebijakan budaya organisasi perusahaan merupakan 

bentuk suri tauladan kepada semua karyawannya,  

sehingga perilaku yang dilakukan pimpinan CV. 

Jaya Star Nine tersebut banyak disukai 

karyawannya, hal tersebut diamati oleh Lukman 

Hakim, ia mengatakan sebagai berikut: 

"Iya saya menyukainya, pimpinan CV. Jaya 

Star Nine sangat sederhana, sebagai 

motivasi saya dalam bekerja dan mampu 

berkomunikasi dengan siapapun, baik 

kepada orang yang pendidikan rendah 

maupun berpendidikan tinggi. Sosok 

karakter dan perilaku pimpinan CV. Jaya 

Star Nine merupakan contoh dari budaya 

organisasi yang diterapkan." 
230
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Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perilaku 

yang dilakukan oleh pimpinan CV. Jaya Star Nine 

ini menjadi inspirasi para karyawannya. Bagi 

karyawan yang lama, hal tersebut diketahuinya 

karena dalam sejarah awal berdirinya, pimpinan dan 

karyawan yang lama berjuang bersama-sama untuk 

membangun perusahaan. Sebagaimana yang 

disampaikannya, sebagai berikut: 

"Iya saya mengetahuinya, karena saya 

karyawan pertama yang bekerja sama 

bersama-sama pimpinan untuk membangun 

dan membesarkan CV. Jaya Star Nine 

Madiun."
231

 

Senada dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Lukman Hakim, karyawan bagian 

advertising, yaitu bapak Ikhwan Nur Kholis, ia juga 

mengatakan sebagai berikut: 

"Sosok pimpinan CV. Jaya Star Nine ini bisa 

saya jadikan sebagai contoh saya dalam 

bekerja, karena saya merupakan salah satu  

karyawan pertama yang bekerja bersama 

pimpinan dalam mengembangkan CV. Jaya 

Star Nine Madiun."
232
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Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa isi 

kebijakaan perusahaan yang disusun dalam 10 butir 

budaya organisasi perusahaan sangat baik untuk 

diterapkan sehingga mampu untuk dijadikan sebagai 

panduan bekerja secara maksimal. Hal ini 

disampaikannya sebagai berikut: 

"Menurut saya, kebijakan perusahaan CV. 

Jaya Star Nine terkait dengan budaya 

organisasi sangat baik untuk diterapkan 

seluruh karyawan, karena hal ini bisa 

dijadikan panduan dalam bekerja secara 

maksimal, terlebih pada point 7 yaitu 

mampu bekerja dengan team yang solid."
233

 

Ungkapan persetujuan tentang isi kebijakan 

juga disampaikan oleh karyawan bagian sekretaris, 

yaitu Bapak Imam Musbikin, S.Ag, ia mengatakan 

sebagai berikut: 

"Budaya organisasi merupakan kebijakan 

perusahaan untuk mengatur perilaku 

karyawan, sehingga saya berpandangan 

bahwa budaya organisasi sangatlah penting 

untuk diterapkan dan saya sangat setuju 

dengan kebijakan tersebut."
234

 

                                                     
233

 Ibid. 
234

 Imam Musbikin, wawancara, Madiun, 23 Juli 2018. 



194 

 

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa 

karyawan yang benar-benar menerapkan kebijakan 

perusahaan dengan sebaik-baiknya itu adalah 

karyawan yang loyal pada perusahaan. Hal ini 

disampaikannya sebagai berikut: 

"Menurut saya, karyawan yang benar-benar 

menerapkan kebijakan perusahaan yaitu 

budaya organisasi ialah karyawan yang 

loyal pada perusahaan, sehingga karyawan 

tersebut perlu diberikan apresiasi yang 

sepantasnya."
235

 

Karyawan bagian gudang yaitu Bapak 

Ahmadi juga menyampaikan pandangannya, ia 

mengatakan sebagai berikut: 

"Saya sebagai karyawan bagian gudang 

sangat setuju dengan kebijakan perusahaan 

terkait dengan penerapan budaya organisasi 

dalam operasional ketika bekerja, karena 

setiap kegiatan dalam bekerja bisa bernilai 

ibadah. Sesuai dengan isi kebijakan yang 

pertama bahwa menjadikan pekerjaan 

bernilai ibadah."
236
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Dari keterangan diatas, karyawan bagian 

gudang sangat setuju dengan penerapan kebijakan 

perusahaan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan 

bernilai ibadah. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa 

kebijakan tersebut dijadikan benteng ketika peluang 

kecurangan begitu terbuka, hal ini disampaikannya 

sebagai berikut: 

"Kebijakan budaya organisasi perusahaan 

merupakan tolok ukur kita dalam bekerja, 

hal ini menjadikan sebagai benteng ketika 

peluang melakukan kecurangan yang begitu 

mudah untuk dilakukan."
237

 

Demikian juga yang disampaikan oleh 

karyawan bagian administrasi, Bapak Muhammad 

Romadhon, ia menyatakan setuju dengan isi 

kebijakan perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun, 

namun ia menyayangkan bahwa kebijakan yang 

diambil ditentukan secara sepihak tanpa campur 

tangan karyawan perusahaan, hal ini 

disampaikannya sebagai berikut: 

"Saya setuju dengan kebijakan perusahaan 

yaitu menerapkan etika bisnis Islam yang 

dituangkan ke dalam bentuk budaya 

organisasi perusahaan, namun yang 
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disayangkan dari kebijakan tersebut ialah 

konsep pengambilan nilai-nilai budaya 

tersebut ditentukan sendiri oleh pimpinan 

perusahaan tanpa adanya campur tangan 

dari karyawan-karyawan yang lainnya."
238

 

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa 

kebijakan perusahaan tersebut sangat baik untuk 

diterapkan pada perusahaan untuk dijadikan sebagai 

batasan karyawan dalam berperilaku selama 

bekerja, hal ini diungkapkannya sebagai berikut: 

"Kebijakan-kebijakan perusahaan tersebut 

sangat baik untuk diterapkan dalam 

perusahaan, hal ini sebagai batasan 

karyawan dalam berperilaku dan bertindak 

ketika bekerja sehingga bisa menutup celah 

peluang untuk melakukan kecurangan serta 

melatih diri karyawan untuk selalu 

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas 

yang diberikan."
239

 

Pernyataan ini dipertegas oleh karyawan 

bagian promotion, Bapak Andri, ia berpandangan 

bahwa budaya organisasi perusahaan sangat baik 

untuk diterapkan dalam operasional selama bekerja, 

hal ini diungkapkannya sebagai berikut: 
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"Saya berpandangan bahwa kebijakan 

budaya organisasi perusahaan itu baik 

untuk diterapkan, karena mengandung nilai-

nilai moral dan etika Islam. Selain bekerja 

untuk mencari uang, budaya organisasi 

yang diterapkan juga bernilai ibadah. 

Meskipun demikian resiko pelanggaran 

terhadap kebijakan budaya organisasi 

tersebut masih bisa terjadi dikarenakan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya."
240

 

Lebih lanjut, ia mengatakan sebagai berikut: 

"Isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan sangat baik untuk diterapkan, 

namun dalam implementasinya ada 

beberapa isi kebijakan yang sulit untuk 

dilakukan, contohnya menjalankan sholat 

fardhu rutin diawal waktu, hal ini sulit 

dilakukan ketika program kerja yang terlalu 

banyak."
241

 

Ungkapan persetujuan juga disampaikan 

oleh karyawan bagian Graphic Designer, yaitu 

Bapak Muhammad Taufik, ia mengatakan sebagai 

berikut: 

"Saya setuju dengan isi kebijakan 

perusahaan, namun saya berpandangan 

bahwa setiap kebijakan yang diterapkan 
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harus berpengaruh terhadap karakter 

karyawan, jika tidak maka tujuan kebijakan 

tidak terlaksana. Selain itu, kebijakan 

budaya organisasi ini merupakan sebuah 

keunikan dan salah satu pembeda dengan 

perusahaan-perusahaan advertising yang 

lainnya di Kabupaten Madiun."
242

 

Lebih lanjut, ia menambahkan sebagai 

berikut: 

"Isi kebijakan perusahaan ini sangat baik, 

jika ada yang tidak menerapkan atau bahkan 

melanggarnya, bisa saya pastikan bahwa 

karyawan tersebut ialah karyawan yang 

tidak baik."
243

 

Dari keterangan yang disampaikan Bapak 

Muhammad Taufik diatas bahwa isi kebijakan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun sangat baik 

dan diharapkan kebijakan tersebut berpengaruh 

terhadap karakter karyawan, jika tidak ada yang 

berpengaruh dan jika ada yang melanggar atau 

bahkan yang melanggar budaya organisasi 

perusahaan maka karyawan yang melanggar 

tersebut bukanlah karyawan yang baik-baik. 
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Manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun 

berharap bahwa semua karyawan bisa menerapkan 

isi kebijakan budaya organisasi perusahaan secara 

keseluruhan. Harapan tersebut diungkapkan oleh 

pimpinan perusahaan dalam wawancara, sebagai 

berikut: 

"Saya berharap bahwa seharusnya etika 

bisnis Islam yang saya rumuskan ke dalam 

budaya organisasi itu saya wajibkan dan 

diterapkan seluruh karyawan CV. Jaya Star 

Nine. Namun realitanya, ada sebagian 

karyawan yang belum mengamalkan secara 

sepenuhnya dikarenakan mungkin karyawan 

terlalu asik ngobrol dengan konsumen 

sehingga batasan-batasan nilai budaya 

organisasi menjadi lupa dalam 

penerapannya, atau mungkin ada sebagian 

karyawan yang memiliki persepsi yang 

keliru dalam menanggapi budaya organisasi 

yang saya rumuskan. Selain itu, ada 

karyawan baru yang belum memahami 

budaya organisasi perusahaan, sehingga 

dalam implementasinya perlu pembelajaran 

dan kebiasaan rutin setiap hari."
244
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Namun manajemen CV. Jaya Star Nine 

memberikan teguran dan sanksi bagi karyawan yang 

melanggar isi kebijakan budaya organisasi yang 

ada. Karena budaya organisasi tersebut sudah 

menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP)  untuk 

Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga 

melaksanakannya merupakan bagian dari kinerja 

perusahaan. Sebaliknya, apabila ada yang 

melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang 

tegas dari perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Adapun sanksi-sanksinya disampaikan oleh Bapak 

Ahmad Sidiq Purnomo M.Pd, sebagai berikut: 

"Pada umumnya, perusahaan selalu ingin 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan mengabaikan nilai etika 

dan budaya. Namun hal ini berbeda dengan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine, yang lebih 

mengedepankan nilai etika Islam dalam 

bisnis yang diterapkan. Meskipun demikian, 

apabila ada karyawan yang melanggar 

aturan dengan tidak menerapkan etika bisnis 

Islam akan ada konsekuensi dari 

perusahaan, antara lain akan adanya 

pemotongan gaji hingga pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Namun sebelum 

konsekuensi itu diterapkan, terlebih dahulu 
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diberikan bimbingan dan pengarahan serta 

pemahaman bahwa budaya organisasi 

sangat penting untuk di-implementasikan 

agar kegiatan-kegiatan dalam bekerja itu 

semua bernilai ibadah."
245

 

 

Lebih lanjut, Beliau menambahkan sebagai 

berikut: 

"Setiap perusahaan pasti mengalami 

permasalahan, baik problem internal 

maupun eksternal. Permasalahan internal 

yang dilakukan karyawan dengan tidak 

menjalankannya budaya organisasi 

perusahaan pasti sangat berimbas terhadap 

pelayanan konsumen atau pelanggan. 

Sehingga menimbulkan problematika etis 

terhadap konsumen. Bila hal ini sudah 

terjadi, saya meyikapinya dengan seksama, 

beberapa hal yang saya lakukan antara lain; 

mengadakan rapat internal membahas 

permasalahan yang ada. 

menegur dan menyuruh memperbaiki 

karyawan yang melanggar. 

memotong gaji karyawan sebesar Rp. 

200.000 selama 3 bulan sebagai konsekuensi 

pelanggaran agar terjadi efek jera, karena 

pada dasarnya budaya organisasi 

perusahan bagian integral dari pekerjaan. 
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mengeluarkan karyawan tersebut apabila 

tindakan-tindakan kecurangan (fraud) masih 

diulanginya lagi."246 

 

Dari keterangan yang disampaikan Bapak 

Direktur, dijelaskan bahwa sanksi-sanksi yang 

dirumuskan perusahaan antara lain; sanksi teguran 

secara lisan dan tertulis, pemotongan gaji karyawan 

selama 3 bulan, serta yang terakhir yaitu 

dikeluarkan dari perusahaan. 

2. Peran Lingkungan dalam Memberikan 

Kesempatan pada Karyawan untuk Melakukan 

Tindakan Fraud di Perusahaan Advertising CV. 

Jaya Star Nine Madiun. 

Implementasi etika bisnis Islam harus 

diterapkan untuk semua karyawan. Karyawan yang 

sudah loyal akan melakukan pekerjaan dengan 

nyaman, ikhlas dan tanpa ada paksaan. Karyawan 

yang loyalitasnya tinggi tercermin di dalam bagian 

kerja lapangan, yaitu bagian advertising ketika 

pemasangan baliho jalan.  

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika 

mengikuti kinerja bagian lapangan di wilayah 
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Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan di 

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Di 

Kecamatan Parang melakukan pengerjaan 

pemasangan baliho jalan. Pemasangan ini 

memerlukan waktu 2 hari penuh sehingga karyawan 

CV. Jaya Star Nine bekerja sampai larut malam. 

Sedangkan di Kecamatan Mejayan melakukan 

pengecatan ulang pada baliho jalan yang sudah ada, 

pengerjaan ini dilakukan dengan penuh semangat 

yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari 

ketika terik panas matahari mulai menyengat. 

Keikhlasan karyawan dalam menerapkan isi 

kebijakan budaya organisasi perusahaan CV. Jaya 

Star Nine Madiun ini juga disampaikan oleh Bapak 

Ikhwan Nur Kholis, koordinator karyawan bagian 

advertising sebagai berikut: 

"InsyaAllah saya terapkan dengan ikhlas, 

Karena nilai-nilai yang terkandung dalam 

isi kebijakan budaya organisasi tersebut 

sama dengan nilai dasar dalam agama 

Islam. Sehingga menerapkan budaya 

organisasi perusahaan sama halnya 

menerapkan ajaran-ajaran agama Islam. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

keikhlasan manusia itu relatif fluktuatif , 



204 

 

adakalanya saya merasa terbebani dengan 

salah satu budaya organisasi karena dalam 

situasi dan kondisi tertentu."
247

 

 

Dari keterangan di atas keikhlasan bersifat 

fluktuatif, sehingga dalam kondisi tertentu merasa 

terbebani. Dan adakalanya rasa bosan atau jenuh itu 

muncul dalam angan-angan. Hal ini diungkapkan 

pula oleh Bapak Ikhwan Nur Kholis, sebagai 

berikut: 

"Rasa bosan atau jenuh dalam pekerjaan itu 

pernah muncul. Tapi saya rasa perasaan itu 

muncul adalah hal yang wajar dan mungkin 

dialami oleh para pekerja lain di tempat 

lain." 
248

 

Misalnya melaksanakan sholat fardhu ketika 

banyak pekerjaan lapangan yang diagendakan, 

sehingga ada kalanya timbul perasaan terganggu 

dan terbebani. Sebagaimana yang disampaikan 

Bapak Ikhwan Nur Kholis, sebagai berikut : 

"Saya merasa senang melaksanakan solat 

fardhu ketika bekerja. Namun, ketika ada 

pekerjaan menumpuk banyak yang 

diagendakan dan harus diselesaikan dalam 
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waktu yang relatif singkat, maka kadang-

kadang muncul pula dalam pikiran saya 

bahwa shalat fardhu bisa sangat membebani 

dan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. 

Tapi sebagai seorang mukmin, perasaan 

tersebut harus saya tepis jauh-jauh dan saya 

harus tetap menjalankan shalat fardhu" 
249 

 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa: 

"Saya menjalankan shalat fardhu secara 

rutin, namun dalam melaksanakannya 

kadang-kadang saya sering tidak bisa di 

awal waktu. Kadang-kadang 

menjalankannya secara berjamaah, namun 

tidak jarang saya lakukan secara sendirian. 

Dan tempat yang paling sering saya 

menjalankannya yaitu di rumah. Akan tetapi,  

ketika sedang bekerja di CV. Jaya Star Nine, 

saya melakukannya di mushola kantor. Tapi 

ketika saya dan kawan-kawan sedang 

menjalankan tugas di lapangan atau di luar 

kantor, misalnya pemasangan papan 

reklame di wilayah kabupaten Magetan atau 

wilayah-wilayah yang lainnya, maka kami 

biasanya mendirikan shalat fardu dengan 

cara mencari mushola atau masjid yang 

kami cari di sekitar jalan lokasi kami 

bekerja. Namun, apabila kami sulit 
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menemukannya, maka kami menjalankan 

shalat fardu di atas mobil pick-up." 
250 

 

Sehingga menjalankan sholat fardhu secara 

rutin ini merupakan budaya yang paling disenangi 

oleh Bapak Ihkwan Nur Kholis, ia mengatakan 

bahwa: 

"Budaya organisasi yang saya paling sukai 

ialah yang nomer 3, yaitu menjalankan 

ibadah solat fardhu secara rutin. Karena 

menurut saya hal tersebut merupakan yang 

terberat bagi saya, karena bekerja di sektor 

lapangan. Sehingga perilaku tersebut 

membuat semangat dan mengukur kadar 

keimanan saya."
251

 

Dalam penerapan salah satu dari isi 

kebijakan budaya organisasi perusahaan, terutama 

menjalankan ibadah sholat fardhu ketika bekerja di 

bagian lapangan memang dibutuhkan keyakinan dan 

keimanan yang kuat dari seorang karyawan, karena 

pada umumnya sholat fardhu ketika bekerja di 

lapangan sangat susah untuk dilaksanakan. Terlebih 

ketika pemasangan di daerah yang jauh dan butuh 

dikerjakan dengan waktu yang lama. Dari 

                                                     
250

  Ibid. 
251

  Ibid. 



207 

 

pengamatan peneliti ketika pemasangan baliho di 

daerah Parang Magetan, pemasangan tersebut 

dibutuhkan 2 hari secara berturut-turut, sehingga 

dalam pemasangan baliho tersebut semua karyawan 

membawa bekal pakaian untuk ganti pakaian. 

Implementasi etika bisnis Islam juga 

diterapkan oleh karyawan bagian gudang dan 

desain, karyawan-karyawan tersebut telah 

melaksanakan isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh pelangan dari 

CV. Jaya Star Nine Madiun, yaitu Bapak Ahmad 

Darul Huda dalam wawancara, ia mengatakan 

sebagai berikut: 

"Karyawan bagian gudang sudah 

menerapkan budaya organisasi yang ada. 

Karena pelayanan dan kinerja bagian 

gudang tidak ada permasalahan, khususnya 

permasalahan atau kasus yang terjadi 

dengan konsumen."
252 

Lebih lanjut, beliau menambahkan ; 

"Menurut saya, karyawan bagian desain 

juga sudah menerapkan seluruh budaya 

organisasi yang ada. Karena perilaku yang 

dilakukan karyawan bagian desain 
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mencerminkan karakter dan etika bisnis 

yang Islami."
253

 

Karyawan gudang dan desain menerapkan 

isi kebijakan budaya organisasi perusahaan, hal ini 

tercermin pada karakter dan perilaku yang 

dilakukan sehari-hari. Perubahan perilaku karyawan 

setelah menerapkan budaya organisasi perusahaan 

juga dirasakan oleh karyawan itu sendiri. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Bapak Ahmadi sebagai 

berikut: 

"Setelah saya menerapkan budaya 

organisasi perusahaan dalam kehidupan 

sehari-hari, saya merasakan ada ketenangan 

dalam hidup saya. Perubahan yang saya 

alami ialah saya lebih mampu untuk 

mengontrol perilaku yang saya lakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Agar perilaku 

yang diterapkan selalu mengarah kepada 

kebaikan."
254

 

Senada dengan Bapak Ahmadi, disampaikan 

juga oleh Bapak Ikhwan Nur Kholis, sebagai 

berikut: 

"Alhamdulillah semakin baik. Dari hari ke 

hari bisa belajar banyak hal, sehingga 
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pekerjaan-pekerjaan yang dulu biasanya 

sulit kami kerjakan, akhirnya sekarang bila 

ada pekerjaan yang sama maka kami 

sekarang bisa dengan lebih cepat 

menyelesaikannya dan kualitasnya pun 

menjadi lebih baik hasilnya. Selain itu, 

dengan adanya budaya organisasi yang 

harus diterapkan maka hal tersebut dapat 

mengontrol setiap perilaku dan tindakan 

yang saya kerjakan." 255
 

 

Lebih lanjut, ia menambahkan sebagai 

berikut: 

"Dalam kehidupan yang saya rasakan 

sehari-hari setelah rutin 

mengimplementasikan budaya organisasi 

perusahaan, muncul ketenangan dalam 

kehidupan saya dan saya bekerja dengan 

penuh kenyamanan dan semangat."
256

 

Sehingga dengan ketenangan dalam bekerja 

yang diniati sebagai ibadah diharapkan mampu 

membawa keberkahan dalam menafkahi kebutuhan 

keluarga. Lebih lanjut, ia mengatakan sebagai 

berikut: 

                                                     
255

 Ikhwan Nur Kholis, wawancara, Madiun, 17 April 2018. 
256

 Ibid. 



210 

 

"Sebagai seorang muslim, tentu saja kami 

bekerja di CV. Jaya Star Nine adalah 

dengan niat beribadah kepada Allah SWT. 

Dengan adanya bekerja yang diniatkan 

ibadah itulah saya berharap mudah-

mudahan Allah membukakan selalu pintu 

rezeki yang banyak dan penuh berkah 

sehingga saya dapat mencukupi kebutuhan 

keluarga. Selain itu, bekerja dengan 

diniatkan untuk ibadah juga merupakan 

salah satu bagian dari budaya organisasi 

perusahaan yang harus dilaksanakan 

seluruh karyawan sebagai wujud loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan."
257

 

 

Implementasi isi kebijakan budaya 

organisasi yang dilakukan oleh karyawan bagian 

lapangan, bagian gudang dan bagian desain, 

sebagian belum dilaksanakan sepenuhnya oleh 

karyawan di bagian-bagian yang lainnya. Sehingga 

menimbulkan gejolak permasalahan etis bagi 

perusahaan, hal ini tercermin dari perilaku 

karyawan yang tidak menerapkan isi kebijakan 

budaya organisasi dalam operasionalnya. Kegiatan 

operasional dan perilaku karyawan tersebut diamati 
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oleh peneliti, bahwa ada salah satu karyawan 

memberikan informasi tidak sesuai dengan 

faktanya. Hal ini bertolak belakang dengan budaya 

organisasi yang ada, yaitu jujur dalam bekerja dan 

pelayanan terhadap konsumen. 

Perilaku karyawan yang tidak 

mencerminkan isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaaan tersebut juga diamati oleh pelanggan 

secara tidak langsung. Sesuai apa yang disampaikan 

oleh bapak Thahajud, ia mengatakan sebagai 

berikut: 

"Pernah ada, sebagai pelanggan saya juga 

pernah mengalaminya. Ada beberapa 

informasinya yang disampaikan oleh salah 

satu karyawan yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Terutama terkait dengan info 

produk yang disampaikan. Selain itu, 

kejadian yang paling sering saya alami yaitu 

ketika perjanjian pengambilan produk yang 

sudah jadi ini mengalami kemunduran 

jadwal, hal ini tidak sesuai dengan apa yang 

disampaikan ketika pemesanan awal." 
258

 

 

Lebih lanjut lagi, ia menambahkan bahwa : 

                                                     
258

 Thahajud, wawancara, Madiun, 20 April 2018. 



212 

 

"Sikap dan perilaku karyawan terkait 

pelayanan terhadap konsumen bisa 

dikatakan sudah bagus, karena terdapat 

budaya organisasi perusahaan yang 

mengatur sikap dan perilaku karyawan 

dalam melayani konsumen, namun 

disayangkan dalam praktik yang diterapkan 

ada sebagian karyawan yang sering lalai 

dalam menerapkan budaya organisasi 

tersebut kepada konsumen."
259 

 

Dari informasi yang disampaikan di atas, 

bahwa ada sebagian perilaku karyawan yang tidak 

menerapkan konsep etika bisnis Islam yang 

dituangkan ke dalam isi kebijakan budaya 

organisasi perusahaan yang disebabkan oleh 

berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal 

ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Lukman 

Hakim, karyawan perusahaan bagian event 

organiser, ia mengatakan sebagai berikut:  

"Dari pengamatan saya, setidaknya ada 2 

orang karyawan yang sering lalai dalam 
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menerapkan budaya organisasi. Yaitu 

karyawan bagian admin dan karyawan 

bagian promosi. Kelalaian-kelalaian 

tersebut tidak seluruhnya dilakukan, ada 

beberapa point dalam budaya organisasi itu 

tidak diterapkan, salah satunya point ke 4 

yaitu jujur dalam bekerja dan pelayanan 

terhadap konsumen. Kelalaian dalam hal ini 

sering dilakukan oleh bagian promosi dan 

bagian admin." 
260

 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, karyawan 

bagian administrasi memang sering melakukan 

pelayanan yang tidak sesuai dengan isi kebijakan 

budaya organisasi perusahaan, perilaku yang 

dilakukan tersebut antara lain; memberikan 

informasi produk-produk yang tidak sesuai dengan 

kwalitas dan kuantitas produknya, misalnya produk 

kwalitas nomer 2 disampaikan dengan produk 

kwalitas nomer 1, sering memberikan deadline janji 

pengambilan barang produksi pemesanan tidak 

sesuai dengan deadline atau janji yang disepakati 

sebelumnya, sering merubah harga produk tanpa 

sepengetahuan manajemen. Selain itu, dari 
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pengamatan peneliti, terdapat karyawan yang 

mempunyai karakter yang keras, dan bertutur 

katanya tidak sopan dan semaunya sendiri tanpa 

memikirkan kepada perasaan orang lain.  

Perilaku yang dilakukan oleh karyawan 

tersebut merupakan sebuah tindakan Fraud  

(kecurangan) yang merugikan konsumen sehingga 

tindakan tersebut berdampak pula terhadap brand 

image perusahaan.  Tindakan-tindakan kecurangan 

tersebut diamati oleh Bapak Thahajud, ia 

menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi 

tersebut dilakukan oleh karyawan bagian 

administrasi. Hal ini disampaikannya sebagai 

berikut: 

"Sejauh pengamatan saya, belum ada yang 

melanggar seluruhnya dari budaya 

organisasi yang diterapkan perusahaan. 

Yang ada hanyalah pelanggaran tidak 

menerapkan salah satu point-point dari 

budaya organisasi perusahaan. Yang sering 

saya lihat itu karyawan dibagian 

administrasi. Dalam pelayanan terhadap 

konsumen sering  melakukan tindakan buruk 

terlebih dengan permasalahan keuangan, 

dengan memberikan harga kwalitas pertama 

pada produk kwalitas kedua. Apabila 
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tindakan-tindakan tersebut tidak ditangani 

serius oleh manajemen perusahaan maka 

akan berdampak menurunnya tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan."
261

 

 

Kejadian tindakan tersebut juga diamati oleh 

bapak Ahmad Darul Huda, ia mengatakan sebagai 

berikut: 

"Menurut saya, karyawan bagian 

administrasi sudah memberikan pelayanan 

yang baik terhadap agen dan rekan bisnis. 

Namun perlakuan ini sedikit berbeda dengan 

konsumen baru, sering kali saya melihat 

bahwa pelayanan bagian administrasi tidak 

sesuai dengan budaya organisasi yang ada, 

khususnya jujur dalam pelayanan terhadap 

mitra."
262

 

 

Menurut pengamatan Bapak Ahmad Darul 

Huda, tindakan Fraud  atau kecurangan yang 

dilakukan karyawan bagian administrasi tersebut 

seringkali terjadi terhadap konsumen baru. Sehingga 

hal tersebut dapat menimbulkan polemik dan stigma 

buruk untuk manajemen perusahaan. Selain bagian 
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administrasi, tindakan kecurangan juga terjadi pada 

bagian promosi. Hal ini disampaikan pula oleh 

Bapak Admad Darul Huda sebagai berikut: 

"Menurut saya, karyawan bagian promosi 

belum menerapkan budaya organisasi 

secara keseluruhan. Terlebih terkait 

permasalahan produk, seringkali produk 

yang disampaikan tidak sesuai dengan 

kwalitas produk yang ada." 
263 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa 

karyawan bagian administrasi dan promosi ini 

sangat berpeluang sekali dalam melakukan tindakan 

kecurangan dikarenakan peran kinerja dan peran 

lingkungan yang cukup terbuka. Hal ini 

disampaikannya sebagai berikut: 

"Karyawan perusahaan bagian administrasi 

dan bagian promosi sangat berkesempatan 

untuk melakukan tindakan kecurangan 

(fraud), hal ini dikarenakan faktor 

lingkungan sekitar yang begitu terbuka 

dalam melakukan tindakan kecurangan. 

Selain itu peran tugas kinerja dalam hal 

keuangan sangat berpengaruh terhadap 

tindakan kecurangan yang dilakukan."
264
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Pernyataan yang senada juga disampaikan 

oleh Bapak pimpinan perusahaan CV. Jaya Star 

Nine Madiun, Bapak Ahmad Sidiq Purnomo, M.Pd. 

sebagai berikut: 

"Isi kebijakan budaya organisasi yang saya 

terapkan merupakan nilai-nilai luhur dari 

agama Islam, sehingga jika ada yang tidak 

menerapkannya atau bahkan melanggarnya, 

bisa saya pastikan bahwa kadar 

keimanannya masih lemah. Selain itu, 

mungkin dikarenakan faktor lingkungan 

yang mempengaruhinya."
265

 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tindakan 

kecurangan yang dilakukan karyawan, sebagian 

besar didominasi oleh faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Hal ini disampaikannya sebagai 

berikut: 

"Tindakan fraud sebagian besar dipengaruhi 

oleh faktor kebutuhan yang didorong oleh 

lingkungan sekitar, misalnya keluarga, 

orang tua dan sahabat. Faktor-faktor 

lingkungan tersebut sangat berpengaruh 

terhadap perubahan karakter karyawan 

untuk melakukan tindakan kecurangan."
266
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Faktor kebutuhan keluarga memang sering 

menjadi momok terbesar dalam melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) ketika bekerja dalam sebuah 

perusahaan. Karena faktor kebutuhan merupakan 

prioritas utama dalam berkeluarga, terlebih 

kebutuhan tersebut sifatnya sangat mendadak dan 

mendesak, misalnya untuk biaya berobat di rumah 

sakit, dan lain lainnya. Hal ini disampaikan pula 

oleh Bapak Ahmad Sidiq Purnomo, M.Pd. sebagai 

berikut: 

"Setelah saya amati, tindakan fraud yang 

dilakukan karyawan perusahaan disebabkan 

karena faktor kebutuhan keluarga, misalnya 

kebutuhan yang mendesak seperti biaya 

berobat ke rumah sakit, atau biaya-biaya 

kebutuhan yang mendesak lainnya. Sehingga 

selain faktor kepribadian yang buruk, peran 

lingkungan sekitar sangat berpengaruh 

terhadap perubahan karakter kepribadian 

karyawan."
267

 

Faktor kesempatan yang diberikan 

lingkungan sangat berperan dalam proses terjadinya 

tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh 

karyawan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak 
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Imam Musbikin, S.Ag., ia mengatakan sebagai 

berikut: 

"Peran lingkungan dalam memberikan 

kesempatan untuk melakukan tindakan 

kecurangan ini sangat besar, karena 

lingkungan dapat mempengaruhi kondisi 

kepribadian dan karakter karyawan 

perusahaan. Jika karyawan mengambil 

celah kesempatan yang diberikan oleh 

lingkungan maka kecurangan itu terjadi. 

Tindakan kecurangan yang terjadi 

sebagaian besar didominasi oleh bagian 

kinerja yang memiliki resiko besar dan 

berkaitan erat dengan manajemen keuangan 

perusahaan."
268

 

Dari keterangan diatas, disampaikan bahwa 

resiko besar yang sering terjadi kecurangan (fraud) 

ialah bagian kinerja yang berkaitan dengan 

keuangan perusahaan, yaitu bagian administrasi. 

Faktor kesempatan yang diberikan oleh lingkungan 

sekitar, terutama bagian kinerja yang berhubungan 

dengan keuangan manajemen perusahaan, sangat 

berperan dalam merubah karakter kepribadian 

karyawan dalam bekerja dan berperilaku. Sehingga 

karyawan bagian tersebut sangat rentan untuk 
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melakukan tindakan kecurangan (fraud) pada 

perusahaan. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa karakter 

karyawan diuji oleh faktor lingkungan yang 

memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) ketika kondisi keuangan 

keluarga sangat minim dan benar-benar 

membutuhkan. Hal ini disampaikannya sebagai 

berikut: 

"Menurut saya, karakter kepribadian 

karyawan diuji oleh peran lingkungan yang 

memberikan kesempatan untuk melakukan 

sebuah tindakan kecurangan (fraud). Jika 

kesempatan itu tidak diambil maka karakter 

karyawan tersebut benar-benar teruji 

meskipun faktor kebutuhan keluarga sangat 

membutuhkan."
269

  

Tindakan kecurangan (fraud) yang 

dilakukan karyawan merupakan bentuk pelanggaran 

terhadap isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan. Sehingga implementasi etika bisnis 

Islam yang dituangkan dalam kebijakan budaya 

organisasi perusahaan merupakan wujud loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan. Karena kewajiban 
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karyawan dan perusahaan saling berkaitan satu 

sama lainnya. Di satu sisi yang lain, kewajiban 

karyawan terhadap perusahaan merupakan bagian 

dari hak perusahaan terhadap karyawan. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Ahmadi sebagai berikut: 

"Iya, saya terapkan budaya organisasi 

perusahaan yang telah diwajibkan. Karena 

menerapkan budaya organisasi perusahaan 

merupakan wujud loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan. Selain itu, penerapan 

etika bisnis Islam akan mampu 

meningkatkan nilai ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa." 
270

 

Di dalam perusahaan manapun, loyalitas 

karyawan merupakan hak perusahaan dan yang 

selalu diharapkan oleh perusahaan. Selain itu, 

loyalitas karyawan akan berimplikasi terhadap 

peningkatan kinerja dan mampu meningkatkan hasil 

produktivitas perusahaan. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Ahmad Sidiq Purnomo, 

M.Pd., sebagai berikut: 

"Iya, kebijakan budaya organisasi 

perusahaan merupakan cara yang bagus 
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dalam menilai loyalitas dan karakter 

karyawan. Semakin loyal karyawan dalam 

menerapkan budaya organisasi maka akan 

berimbas terhadap kinerja yang dilakukan 

oleh karyawan tersebut, sehingga hal 

tersebut mampu meningkatkan pula hasil 

produktivitas perusahaan." 271 

 

Loyalitas karyawan pada perusahaan bisa 

dinilai dalam perilaku dan kepatuhannya dalam 

melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan 

perusahaan. Karyawan yang loyalitas tinggi akan 

meningkatkan hasil produktivitas perusahaan dan 

terus berjuang untuk membesarkan perusahaan. 

Sebaliknya jika loyalitasnya rendah, sedikit sekali 

semangat dalam bekerja dan sering melakukan 

pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan 

perusahaan, bahkan melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) ketika kesempatan yang terbuka 

diberikan oleh faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. 
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C. Temuan Data Penelitian 

Dalam penelitian implementasi etika bisnis Islam 

pada perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun, ditemukan 

beberapa temuan data oleh peneliti dan diolah secara 

deskriptif yang dikelompokkan menjadi dua bagian 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Temuan data penelitian terkait dengan pandangan 

karyawan mengenai isi kebijakan perusahaan CV. 

Jaya Star Nine Madiun. Pada rumusan masalah ini 

ditemukan beberapa temuan penelitian antara lain; 

a. Manajemen perusahaan CV. Jaya Star Nine, 

khususnya manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) menerapkan etika bisnis Islam yang 

dirumuskan ke dalam bentuk kebijakan 

budaya organisasi perusahaan. Nilai-nilai 

budaya organisasi tersebut didasari dari nilai-

nilai dasar agama Islam, yang pernah 

dicontohkan dan menjadi sifat-sifat Rasulullah 

SAW, yaitu sidiq, amanah, tabligh,  dan 

fatonah. Kebijakan budaya organisasi 

perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun 

disusun sendiri oleh Bapak Ahmad Sidiq 



224 

 

Purnomo, M.Pd selaku pimpinan atau direktur 

perusahaan. Untuk dijadikan sebagai panduan 

perilaku dari seluruh karyawan dalam bekerja 

dan menjalankan operasional perusahaan. 

b. Karakter dan perilaku karyawan CV. Jaya Star 

Nine Madiun sangat beragam. Ada yang 

karakternya pendiam, religius, banyak bicara, 

komunikatif, mudah tersinggung, dan pekerja 

keras. Namun, sebagian besar karyawan CV. 

Jaya Star Nine Madiun merupakan lulusan 

pondok pesantren, sehingga karakter dari 

pribadi karyawan tersebut lebih cenderung 

mengarah kepada karakter yang agamis 

(religius). Hal ini tercermin dari manajemen 

CV. Jaya Star Nine yang menerapkan 

rekrutmen seleksi awal penerimaan karyawan 

yang mengutamakan pelamar yang memiliki 

latar belakang pendidikan dan pemahaman 

tentang agama yang baik. 

c. Pandangan karyawan yang beragam dalam 

menyatakan argumentasi terkait dengan isi 

kebijakan budaya organisasi perusahaan CV. 

Jaya Star Nine Madiun yang dirumuskan dan 
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disusun secara sepihak oleh pihak perusahaan 

tanpa persetujuan dan musyawarah dengan 

karyawan. 

d. Karakter dan perilaku karyawan CV. Jaya Star 

Nine sebagian besar sudah menerapkan 

konsep etika bisnis Islam yang dirumuskan ke 

dalam bentuk kebijakan budaya organisasi 

perusahaan. Karakter pimpinan yang 

sederhana dan selalu menerapkan konsep etika 

bisnis Islam yang dirumuskan ke dalam 

budaya organisasi perusahaannya. Sehingga 

pimpinan CV. Jaya Star Nine Madiun 

dijadikan panutan dan teladan oleh semua 

karyawannya. 

2. Temuan data penelitian terkait dengan peran 

lingkungan dalam memberikan kesempatan pada 

karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan 

(fraud) di CV. Jaya Star Nine Madiun. Pada 

rumusan masalah ini ditemukan beberapa temuan 

penelitian antara lain; 

a. Konsep dasar etika bisnis Islam yang 

diterapkan oleh manajemen CV. Jaya Star 

Nine sesuai dengan konsep etika bisnis Islam 
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yang sebenarnya. Namun yang menjadi unik 

dalam konsep etika bisnis Islam di manajemen 

CV. Jaya Star Nine ialah dengan 

dirumuskannya konsep etika bisnis Islam ke 

dalam sebuah kebijakan budaya organisasi 

perusahaan. Ada 10 butir pengamalan budaya 

organisasi yang harus dilakukan oleh semua 

karyawan ke dalam perilaku kehidupan sehari-

hari.  

b. Implementasi etika bisnis Islam dalam 

perilaku karyawan pada CV. Jaya Star Nine 

Madiun diwajibkan kepada seluruh karyawan. 

Namun, sebagian karyawan ada yang tidak 

menerapkan budaya organisasi secara 

sepenuhnya dan melakukan tindakan 

kecurangan untuk kepentingan pribadi. 

Sehingga tindakan tersebut merupakan 

tindakan  fraud  yang berdampak buruk bagi 

perusahaan, yang menimbulkan polemik 

permasalahan etis terhadap stigma manajemen 

CV. Jaya Star Nine dimata konsumen. 

c. Tindakan fraud yang dilakukan oknum 

karyawan didasari oleh faktor kebutuhan yang 
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mendesak. Dari data-data yang diperoleh, 

karyawan bagian admin dan bagian promosi 

sering melakukan tindakan kecurangan 

(fraud) yang bertolak belakang dengan budaya 

organisasi perusahaan. Tindakan tersebut 

bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi, 

seperti tindakan karyawan bagian admin yang 

mengambil keuntungan dari selisih harga yang 

diperoleh, dengan memberikan harga yang 

lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh 

manajemen perusahaan.  
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM 

DALAM PERILAKU KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN CV. JAYA STAR NINE MADIUN 

 

A. Pandangan Karyawan Mengenai Isi Kebijakan 

Perusahaan CV. Jaya Star Nine. 

Dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan, 

harus ditentukan terlebih dahulu Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang jelas dalam sebuah perusahaan. 

Hal ini merupakan dasar dan pijakan sebagai tolok ukur 

dalam menjalankan semua operasional perusahaan 

dalam berbisnis. Dalam pengertiannya, bisnis 

merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan 

dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan 

jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara 

berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya 

mengejar laba (profit oriented-social oriented)
272

. 

Terlebih dalam kegiatan-kegiatan bisnis secara Islami, 

selain mengejar keuntungan, lebih mengedepankan nilai-

nilai sosial dan nilai-nilai agama dalam perilaku yang 

diterapkan seseorang untuk menjalankan bisnis. 
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Pada etika bisnis Islam, teori yang digunakan 

ialah teori etika teotonom murni, teori etika ini 

mengajarkan bahwa suatu tindakan dikatakan benar bila 

sesuai dengan kehendak Allah, dan dikatakan salah 

apabila tidak sesuai,
273

 kehendak-kehendak Allah 

tersebut tertuang dalam hukum syariat Islam. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang 

ditentukan Islam dalam etika bisnis adalah bahwa 

transaksi dalam bisnis harus dilakukan secara sah dan 

tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.
274

   

Manajemen CV. Jaya Star Nine menetapkan 

hukum syariat Islam sebagai dasar yang digunakan 

dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Dalam 

ekonomi Islam, memang bisnis dan etika tidak harus 

dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab 

bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga 

dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang 

bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis 

dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah 

dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka 

bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-
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kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada 

akhirat.  

Teori etika bisnis kadang-kadang disebut pula 

etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke 

dalam kegiatan bisnis. Taha Jabir menyatakan bahwa 

etika adalah model perilaku yang diikuti untuk 

mengharmoniskan hubungan antara manusia 

meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk 

kesejahteraan masyarakat.
275

 Sehingga perilaku 

karyawan sangatlah penting untuk diatur batasan-

batasannya yang sesuai dengan semangat dan visi misi 

perusahaan. Dalam perusahaan CV. Jaya Star Nine 

Madiun, ketentuan standar operasional prosedur (SOP) 

tersebut dirumuskan oleh pimpinan ke dalam bentuk 

kebijakan budaya organisasi perusahaan. Pengambilan 

dasar-dasar budaya organisasi tersebut didasari oleh 

etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW dalam sifat-sifatnya ketika menjalankan bisnis.  

Konsep etika bisnis Islam yang diterapkan 

diambil dari konsep akhlak dalam agama Islam, yaitu 

menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak 

baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan 
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dosa sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau 

jahat menurut tuntutan agama Islam
276

. Sehingga 

manajemen perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun 

lebih mengutamakan karyawan yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman agama yang baik dalam 

proses penerimaan karyawannya. Karena semakin baik 

seseorang dalam memahami agama, maka semakin baik 

pula akhlak dan perilaku yang diterapkan dalam 

kehidupan. Hal ini terlihat dari data temuan penelitan 

bahwa tipe karakter karyawan yang religius adalah tipe 

karyawan yang disukai oleh pimpinan perusahaan. 

Karyawan yang taat pada agama (religius) lebih 

cenderung mempunyai keyakinan yang kuat, jujur dalam 

berperilaku, sopan santun dalam berucap, fokus dalam 

bekerja, tidak tergesa-gesa dan mau menerima masukan 

yang baik serta memiliki akhlak yang baik pula. 

Dalam bab 2 dijelaskan bahwa budaya organisasi 

adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya 

manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya 

di dalam organisasi. Nilai-nilai tersebut yang akan 

memberi jawaban apakah suatu tindakan benar atau 

salah, dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak 
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sehingga berfungsi sebagai landasan untuk 

berperilaku.
277

 Kebijakan budaya organisasi yang 

diterapkan di CV. Jaya Star Nine Madiun bertujuan 

untuk mengatur perilaku karyawan agar selalu berbuat 

kebaikan. Karena semakin baik kepribadian manusia 

maka semakin baik pula perilaku yang dilakukannya. 

Sehingga budaya organisasi perusahaan CV. Jaya Star 

Nine merupakan kebijakan perusahaan yang harus di-

implementasikan oleh seluruh karyawannya. 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai proses menterjemahkan peraturan ke 

dalam bentuk tindakan.
278

 Sedangkan menurut van 

Meter dan van Horn, mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
279

 Kebijakan 

budaya organisasi perusahaan CV. Jaya Star Nine 

Madiun disusun sendiri oleh pimpinan perusahaan. 

Dalam teori implementasi kebijakan, kebijakan CV. Jaya 
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Star Nine Madiun ini menggunakan teori implementasi 

kebijakan dengan pendekatan top-down. Teori 

implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down ini 

bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan 

atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat 

birokrat di semua tingkatan. Pendekatan ini 

mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai 

dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah (yang 

berkuasa) sehingga pelaksanaannya pun bersifat 

tersentralisasi.
280

 

Kebijakan budaya organisasi perusahaan 

ditetapkan oleh CV. Jaya Star Nine yang bersifat 

tersentralisasi menuai tanggapan dari berbagai 

karyawan. Hal ini dikarenakan bahwa CV. Jaya Star 

Nine memiliki karyawan dengan latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga karakter dan 

kepribadian dari masing-masing karyawan tersebut 

berbeda pula satu sama lainnya. Latar belakang 

pendidikan karyawan CV. Jaya Star Nine terbagi 

menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan 

agama. Semakin tinggi pendidikan formal maka semakin 

tinggi pula tingkat kecerdasan seseorang dalam berpikir. 
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Sedemikian pula dengan pendidikan agama, semakin 

seseorang memahami tentang agama maka seseorang 

tersebut semakin baik dalam bertindak dan berperilaku.  

Pandangan karyawan mengenai isi kebijakan 

budaya organisasi perusahaan CV. Jaya Star Nine pada 

dasarnya menyatakan setuju dengan isi kebijakan 

budaya organisasi tersebut, namun ada beberapa 

karyawan yang mengungkapkan kekecewaan dengan 

teori yang diterapkan, yaitu teori implementasi 

kebijakan dengan pendekatan top-down, dikarenakan 

pengambilan keputusan kebijakan budaya organisasi 

tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. 

Pandangan ini disampaikan oleh Bapak Mohammad 

Romadhon, karyawan bagian administrasi, ia 

menyampaikan pula bahwa isi kebijakan budaya 

organisasi sangat baik untuk diterapkan karena bisa 

membatasi karyawan dalam berperilaku. Pandangan lain 

juga disampaikan oleh Bapak Imam Musbikin, S.Ag, 

karyawan bagian sekretaris, ia mengatakan bahwa 

budaya organisasi merupakan kebijakan perusahaan 

untuk mengatur perilaku karyawan, sehingga ia 

berpandangan bahwa budaya organisasi sangatlah 

penting untuk diterapkan dan ia sangat setuju dengan 
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kebijakan tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan 

bahwa karyawan yang benar-benar menerapkan 

kebijakan perusahaan dengan sebaik-baiknya itu adalah 

karyawan yang loyal pada perusahaan.  

Pandangan karyawan bagian koordinator event 

organiser, Bapak Lukman Hakim, ia mengatakan bahwa 

setuju dengan kebijakan perusahaan CV. Jaya Star Nine 

yang menjadikan budaya organisasi sebagai standart 

operasional prosedur (SOP) karyawan, dikarenakan bisa 

menjadi batasan tingkah laku karyawan dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Pandangan 

karyawan bagian advertising, Bapak Ikhwan Nur Kholis, 

ia mengatakan bahwa kebijakan perusahaan CV. Jaya 

Star Nine terkait dengan budaya organisasi sangat baik 

untuk diterapkan seluruh karyawan, karena hal ini bisa 

dijadikan panduan dalam bekerja secara maksimal.  

Pandangan karyawan bagian gudang yaitu Bapak 

Ahmadi juga menyampaikan bahwa sangat setuju 

dengan penerapan isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan bisa 

bernilai ibadah. Selain itu, ia mengatakan pula bahwa 

kebijakan budaya organisasi tersebut bisa dijadikan 

benteng ketika peluang kecurangan begitu terbuka. 
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Pandangan persetujuan tentang isi kebijakan juga 

disampaikan oleh karyawan bagian promotion, Bapak 

Andri, ia berpandangan bahwa budaya organisasi 

perusahaan sangat baik untuk diterapkan dalam 

operasional selama bekerja, karena mengandung nilai-

nilai moral dan etika Islam. Selain bekerja untuk 

mencari uang, budaya organisasi yang diterapkan juga 

bernilai ibadah. Meskipun demikian resiko pelanggaran 

terhadap kebijakan budaya organisasi tersebut masih 

bisa terjadi dikarenakan faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Pandangan karyawan bagian 

Graphic Designer, yaitu Bapak Muhammad Taufik, ia 

menyatakan bahwa setuju dengan isi kebijakan budaya 

organisasi perusahaan dan diharapkan kebijakan tersebut 

berpengaruh terhadap karakter karyawan, jika tidak ada 

yang berpengaruh dan jika ada yang melanggar atau 

bahkan yang melanggar budaya organisasi perusahaan 

maka karyawan yang melanggar tersebut bukanlah 

karyawan yang baik-baik. 

Pandangan karyawan CV. Jaya Star Nine Madiun 

sangat beragam mengenai isi kebijakan budaya 

organisasi perusahaan, namun pada dasarnya karyawan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine menyatakan setuju 
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dengan isi kebijakan budaya organisasi perusahaan. 

Ungkapan yang beragam tersebut dikarenakan pola 

pemikiran dan kepribadian karyawan yang berbeda-beda 

dalam menanggapi sebuah kebijakan perusahaan. 

Dalam bab 2 djelaskan bahwa kepribadian 

seseorang adalah himpunan karakteristik, 

kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang 

dibentuk secara nyata oleh faktor sosial, budaya, dan 

lingkungan. Himpunan variabel ini menentukan 

karakteristik dan perbedaan dalam perilaku individu. 

Kepribadian dipengaruhi oleh keturunan, budaya dan 

faktor sosial. Selain itu, dipengaruhi pula oleh: (1) faktor 

pembawaan, yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak 

lahir, dan (2) faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu 

yang ada di luar diri manusia.
281

 Kepribadian dan 

karakter karyawan CV. Jaya Star Nine Madiun sangat 

beragam, hal ini disampaikan dari data yang ada di bab 3 

bahwa keberagaman karakter tersebut antara lain; ada 

yang karakternya pendiam, banyak bicara, komunikatif, 

mudah tersinggung, dan pekerja keras. Variasi karakter 

tersebut disebabkan oleh faktor psikis kepribadian dan 

faktor lingkungan masing-masing karyawan yang 
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mempengaruhinya. Karakter kepribadian karyawan 

perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun yang beragam 

menimbulkan perilaku yang beragam pula. Karakter 

perilaku yang beragam inilah membuat pimpinan CV. 

Jaya Star Nine semangat membuat  terobosan untuk 

mengatur perilaku karyawannya. Sehingga CV. Jaya 

Star Nine merumuskan untuk membuat kebijakan 

budaya organisasi perusahaan yang bertujuan untuk 

mengatur dan menyeragamkan tingkah dan perilaku 

karyawan, mengubah perilaku untuk menjadi pribadi-

pribadi yang baik.  

Berdasarkan data-data yang dijelaskan, penulis 

menganalisis bahwa pandangan karyawan mengenai isi 

kebijakan perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun 

merupakan kebijakan yang baik untuk dilaksanakan. 

Pada dasarnya, karyawan setuju dengan kebijakan 

budaya organisasi perusahaan yang ditetapkan. Model 

kebijakan yang diterapkan di CV. Jaya Star Nine adalah 

model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan 

memprediksi sebab dan konsekuensi dari pillihan 

kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk memantau 
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hasil dari aksi kebijakan.
 282

  Dalam penentuan isi 

kebijakan yang diterapkan ke dalam budaya organisasi 

perusahaan, CV. Jaya Star Nine Madiun menggunakan 

teori implementasi kebijakan dengan pendekatan top-

down. Dimana isi dari kebijakan budaya organisasi 

perusahaan dirumuskan sendiri oleh pimpinan dan 

diputuskan sepihak oleh manajemen CV. Jaya Star Nine 

Madiun tanpa bermusyawarah mengambil pendapat dan 

usulan dari karyawan. Sehingga ada beberapa karyawan 

yang kecewa dengan keputusan tersebut. 

Model implementasi kebijakan CV. Jaya Star 

Nine Madiun yang berspektif top-down ini 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III 

menamakan model implementasi kebijakan publiknya 

dengan istilah Direct and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan 

oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 

yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; 

dan (iv) struktur birokrasi.
283
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Variabel yang pertama, yaitu komunikasi. Dalam 

manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun, komunikasi 

berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tiga 

indikator dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi, antara lain sebagai berikut: (1) Transmisi; 

penyaluran komunikasi yang baik antara pimpinan 

dengan karyawan dengan ditetapkannya budaya 

organisasi perusahaan. (2) Kejelasan; Isi kebijakan 

budaya organisasi yang ditetapkan sangat jelas dipahami 

oleh seluruh karyawan. (3) Konsistensi; kebijakan 

budaya organisasi perusahaan yang tetap dan konsisten 

dari awal pendiriannya. 

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan adalah sumber daya. 

Manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun sudah berhasil 

melaksanakan variabel kedua. Indikator sumber-sumber 

daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Pertama, CV. 

Jaya Star Nine memiliki staf karyawan yang kompeten 

di bidangnya. Kedua, informasi implementasi kebijakan 

yang disampaikan sudah dirumuskan ke dalam bentuk 

kebijakan budaya organisasi perusahaan. Ketiga, 

kebijakan budaya organisasi mempunyai wewenang 

yang bersifat formal dan harus diterapkan seluruh 



242 

 

karyawan. Keempat, CV. Jaya Star Nine Madiun 

memiliki fasilitas fisik (sarana dan prasarana) yang 

memadai dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.  

Variabel ketiga yang mempengaruhi implemetasi 

kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau "sikap dari 

pelaksana kebijakan" adalah faktor penting ketiga dalam 

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan 

publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, 

maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui 

apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam 

praktiknya tidak terjadi bias.
284

 Dalam variabel ini, 

manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun masih belum 

terlihat baik dalam implementasinya. Hal ini terlihat 

dengan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan dari 

pelaksana kebijakan yaitu karyawan. 

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. 

Manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun sudah 

menerapkan struktur birokrasi organisasi yang bagus, 

yaitu dengan menjadikan isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan sebagai Standart Operating Procedures 

(SOPs). Kebijakan budaya organisasi perusahaan 
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tersebut harus diterapkan oleh seluruh karyawan dengan 

melakukan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar 

tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau 

program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya 

struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif 

karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan 

kapabel.
285

 

Sehingga dengan adanya salah satu variabel 

dalam pendekatan top-down, yaitu variabel disposisi 

yang tidak berjalan sesuai dengan yang diteoremakan 

maka penulis menganalisis bahwa teori implementasi 

kebijakan dengan pendekatan top-down  yang diterapkan 

oleh perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun seharusnya 

dirubah dengan menggunakan pendekatan generasi 

terbaru, yaitu dengan pendekatan hibrid atau pendekatan 

campuran (antara pendekatan top-down dengan 

pendekatan bottom-up). Pendekatan ini menggabungkan 

forward-mapping dengan backward-mapping yang 

intinya adalah para pembuat kebijakan harus mulai 

mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber 

daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan (forward-
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mapping) dan juga harus mengetahui struktur insentif 

pelaksana dan kelompok sasaran (backward-

mapping).
286

  

Implementasi kebijakan dengan pendekatan top-

down dianggap terlalu menyederhanakan masalah dan 

cederung instrumentalis karena hanya menaruh 

perhatian terhadap efektifitas implementasi kebijakan. 

Sabatier mencatat pada dasarnya ada empat kritik yang 

dilontarkan terhadap pendekatan top-down, antara 

lain:
287

 (i) menganggap bahwa aktor utama yang paling 

berpengaruh dalam implementasi adalah policy maker, 

sehingga mereka lupa bahwa keberhasilan atau 

kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh aktor-

aktor lain yaitu birokrat garda depan, kelompok sasaran, 

karyawan perusahaan, dan lain-lain; (ii) pendekatan top-

down sulit diterapkan ketika tidak ada kebijakan atau 

aktor yang dominan; (iii) pendekatan top-down 

melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan 

kelompok sasaran (karyawan perusahaan) memiliki 

kecenderungan untuk menyelewengkan arah kebijakan 

bagi kepentingan mereka masing-masing; (iv) siklus 
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kebijakan itu sendiri sering tahapan-tahapannya tidak 

bersifat clear-cut, sehingga membuka ruang bagi 

birokrat garda depan dan kelompok sasaran (karyawan 

perusahaan) untuk mempengaruhi dan melakukan 

negosiasi pada saat formulasi kebijakan dilakukan 

hingga berlanjut pada implementasi.
288

 

Model implementasi kebijakan dengan 

pendekatan campuran dikembangkan oleh Thomas R. 

Dye. Model implementasi kebijakan dari Thomas R. 

Dye sering disebut juga dengan istilah "model 

implementasi interaktif". Model ini menganggap 

pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, 

karena setiap pihak yang terlibat mengusulkan 

perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu 

dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi 

harapan stakeholders. Ini berarti bahwa tahap 

implementasi program atau kebijakan publik akan 

dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga 

potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase 

pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk 

mencapai tujuan.
289
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Dengan menerapkan teori implementasi 

kebijakan pendekatan campuran ini diharapkan bahwa 

semua karyawan akan memberikan aspirasinya untuk 

kemajuan perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun terkait 

dengan isi kebijakan perusahaan kedepan untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. 

Sedangkan para pembuat kebijakan menentukan dengan 

mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber 

daya yang tersedia agar isi kebijakan perusahaan CV. 

Jaya Star Nine di-implementasikan oleh seluruh staff 

dan karyawan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga 

karyawan mempunyai pandangan yang sama terkait 

dengan isi kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan 

secara bersama-sama demi kemajuan perusahaan. 

 

B. Peran Lingkungan dalam Memberikan Kesempatan 

pada Karyawan untuk Melakukan Tindakan Fraud 

di  Perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun. 

Bisnis merupakan sebuah kegiatan berorientasi 

profit yang memproduksi barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga diartikan 

sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan 
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jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
290

 Sehingga 

keuntungan merupakan falsafah dan tujuan yang utama 

dalam melakukan kegiatan bisnis. Di dalam Islam juga 

menghendaki adanya keuntungan atau laba, akan tetapi 

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja 

sesuka hati untuk mencapai keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan menghalalkan segala cara. Tetapi 

dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah 

antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan 

salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau 

garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.
291

 

 Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran 

tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti 

kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan 

etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam 

bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya 

kedua sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya 

memang tidak berangkat dari etika tetapi dari 

kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari 

kepentingan individu, sedangkan sosialisme berangkat 

dari kepentingan kolektif.
292

 Dalam ekonomi Islam, 
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bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal 

yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol 

dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian 

integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. 

Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat 

(diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas 

kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan 

sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral 

yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan 

dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi 

urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita 

di dunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) 

untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.
293

 Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang 

ditentukan Islam dalam etika bisnis adalah bahwa 

transaksi dalam bisnis harus dilakukan secara sah dan 

tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.
294

 

Etika bisnis yang diterapkan pada perusahaan 

CV. Jaya Star Nine adalah etika bisnis yang 

berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Dalam teori di bab 

2 dijelaskan bahwa teori etika yang mengajarkan bahwa 
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suatu tindakan dikatakan benar bila sesuai dengan 

kehendak Allah, dan dikatakan salah apabila tidak sesuai 

serta suatu tindakan wajib dikerjakan jika diperintah 

Allah ialah teori teotonom murni. Teori ini banyak 

dipegang oleh orang-orang yang beragama. Sehingga 

etika bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai agama 

Islam disebut etika bisnis Islam.  

Implementasi etika bisnis Islam pada perusahaan 

CV. Jaya Star Nine dirumuskan ke dalam bentuk 

kebijakan budaya organisasi perusahaan. Ada 10 butir 

pengamalan yang harus dilakukan oleh semua karyawan 

ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sesuai intruksi 

pimpinan CV. Jaya Star Nine Madiun,  budaya 

organisasi perusahaan harus dilaksanakan dan 

diwajibkan kepada seluruh karyawan yang masih 

bekerja di perusahaan. Adapun isi dari 10 butir 

pengamalan  tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Beriman dan menjadikan pekerjaan bernilai ibadah. 

2. Berkata sopan santun terhadap sesama. 

3. Menjalankan sholat fardhu secara rutin. 

4. Jujur dalam bekerja dan pelayanan terhadap 

konsumen. 
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5. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

konsumen secara profesional. 

6. Bertanggung jawab dalam setiap tugas yang 

diberikan. 

7. Mampu bekerja dengan teamwork yang solid. 

8. Komunikatif dalam menginformasikan produk-

produk perusahaan. 

9. Selalu berusaha untuk belajar meningkatkan SDM. 

10. Komitmen pada kinerja dan fokus pada tujuan 

perusahaan. 

Etika bisnis Islam yang dirumuskan ke dalam 

kebijakan budaya organisasi perusahaan CV. Jaya Star 

Nine sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam 

yang diterapkan. Nilai-nilai bisnis Islam yang 

dirumuskan ke dalam budaya organisasi CV. Jaya Star 

Nine Madiun tersebut merupakan norma-norma dasar 

agama Islam yang didasarkan pada perilaku dan akhlak 

Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk akhlak bisnis Islam 

merupakan hasil penyederhanaan konsep etika bisnis 

Islam yang lebih bernuansa praktikal sehingga ia mudah 

untuk dipahami oleh semua kalangan masyarakat.  

Bentuk-bentuk akhlak bisnis Islam yang dimaksud yaitu 
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berperilaku ikhlas, jujur, amanah, berbuat adil, rajin 

bekerja keras, kerjasama, murah hati  dan sederhana.
295

 

Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait 

tentang kekaryawan dalam manajemen CV. Jaya Star 

Nine Madiun ialah menerapkan etika bisnis Islam. 

Implementasi etika bisnis Islam ialah mengamalkan 

butir-butir isi kebijakan budaya organisasi perusahaan 

yang telah dirumuskan sendiri oleh pimpinan 

perusahaan. Budaya organisasi perusahaan dirumuskan 

dengan mengacu pada perilaku Rasulullah SAW dan 

pengalaman pimpinan dalam berbisnis. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dijelaskan bahwa sebuah budaya 

organisasi tidak sendirinya terbentuk, namun semua itu 

melalui proses yang panjang yaitu menyangkut dengan 

berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan organisasi 

tersebut. Edgar H. Shein
296

 mengatakan budaya 

organisasi merupakan hasil dari interaksi antara : 1) Bias 

dan asumsi para pendirinya, dan 2) Apa yang dipelajari 

oleh para anggota pertama organisasi, yang diperkejakan 

oleh para pendiri, dari pengalaman mereka sendiri. 

Selain itu, secara umum, budaya organisasi dapat 
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menguraikan penjelasan sebagai berikut : a) Lambang, 

bahasa, ideologi, upacara agama, dan dongeng. b) 

Catatan organisasi diperoleh dari catatan pribadi yang 

menyangkut organisasi pendiri atau pemimpin yang 

dominan. c) Suatu produk, historis, berdasar pada 

lambang, dan suatu abstrak dari perilaku dan produk atas 

perilaku.
297

 

Manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun 

mewajibkan kepada seluruh karyawannya untuk 

mengimplementasikan budaya organisasi perusahaan. 

Dengan mengimplementasikan etika bisnis Islam yang 

tersusun dalam isi kebijakan budaya organisasi 

perusahaan, hal ini merupakan sebuah wujud loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan. Selain itu, implementasi 

etika bisnis Islam dalam perusahaan juga menjadikan 

pembeda dengan perusahaan sejenis yang lainnya. 

Pimpinan CV. Jaya Star Nine Madiun mengharapkan 

dengan mengimplementasikan budaya organisasi dapat 

mampu merubah karakter kepribadian karyawannya 

menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak baik. 

Implementasi etika bisnis Islam dalam perilaku 

karyawan terlihat secara jelas dibagian lapangan, yaitu 
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bagian advertising ketika pemasangan baliho jalan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika mengikuti 

kinerja bagian lapangan di wilayah Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan dan di Kecamatan Mejayan 

Kabupaten Madiun. Di Kecamatan Parang melakukan 

pengerjaan pemasangan baliho jalan. Pemasangan ini 

memerlukan waktu 2 hari penuh sehingga karyawan CV. 

Jaya Star Nine bekerja sampai larut malam. Sedangkan 

di Kecamatan Mejayan melakukan pengecatan ulang 

pada baliho jalan yang sudah ada, pengerjaan ini 

dilakukan dengan penuh semangat yang dilaksanakan 

pada pagi sampai siang hari ketika terik panas matahari 

mulai menyengat. Selain itu, karyawan bagian lapangan 

memiliki kinerja yang bagus dan mampu bekerja dengan 

teamwork yang solid. 

Namun disayangkan, etika bisnis Islam yang 

telah tersusun dalam budaya organisasi perusahaan tidak 

diterapkan secara maksimal oleh seluruh karyawan CV. 

Jaya Star Nine Madiun. Ada beberapa karyawan yang 

tidak mengimplementasikan budaya organisasi 

perusahaan secara maksimal, di antaranya karyawan 

bagian administrasi dan karyawan bagian promosi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, karyawan bagian 
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admin memang sering melakukan pelayanan yang tidak 

sesuai dengan budaya organisasi, perilaku yang 

dilakukan tersebut antara lain; memberikan informasi 

produk-produk yang tidak sesuai dengan kwalitas dan 

kuantitas produknya, misalnya produk kwalitas nomer 2 

disampaikan dengan produk kwalitas nomer 1, sering 

memberikan deadline janji pengambilan barang 

produksi pemesanan tidak sesuai dengan deadline atau 

janji yang disepakati sebelumnya, sering merubah harga 

produk tanpa sepengetahuan manajemen. Selain itu, dari 

pengamatan peneliti, terdapat karyawan yang 

mempunyai karakter yang keras, dan bertutur katanya 

tidak sopan dan semaunya sendiri tanpa memikirkan 

kepada perasaan orang lain. Tindakan-tindakan oknum 

karyawan tersebut merupakan tindakan kecurangan 

(fraud) yang merugikan konsumen sehingga tindakan 

tersebut menimbulkan gejolak permasalahan etis 

terhadap konsumen. Selain itu, tindakan tersebut 

berdampak pula terhadap brand image perusahaan. 

Di bab 2 dijelaskan bahwa fraud  (kecurangan) 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara 

disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau 

kelompok di mana tindakan yang disengaja tersebut 
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telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau 

institusi tertentu. Dalam kata fraud itu sendiri dapat 

diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di 

dalamnya seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, 

kejahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-

data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan 

memutar balikkan fakta yang ada dan menghilangkan 

barang bukti secara sengaja.
298

  

Tindakan-tindakan yang dilakukan karyawan 

bagian admin dan karyawan bagian promosi CV. Jaya 

Star Nine Madiun tersebut merupakan bentuk-bentuk 

tindakan kecurangan (fraud) yang sangat merugikan 

konsumen. Dalam bab 2 disampaikan bahwa sebenarnya 

konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki 

dalam dunia bisnis modern. Bisnis tidak mungkin bisa 

berjalan, kalau tidak ada konsumen yang menggunakan 

produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh bisnis. 

Dalam hal ini tentu tidak cukup, bila konsumen tampil 

satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya bisnis 

berkesinambungan, perlulah konsumen yang secara 

teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut 

dan dengan    demikian menjadi pelanggan dari 
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perusahaan. Pelanggan atau konsumen seharusnya 

diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Konsumen harus 

diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja 

merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak 

untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis.
299

 Sehingga 

pelanggan berkontribusi besar dan sangat dibutuhkan 

oleh sebuah perusahaan.  

Dari data temuan yang diperoleh peneliti di 

lapangan, disampaikan bahwa tindakan-tindakan 

kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh oknum 

karyawan merupakan tindakan yang melanggar dari isi 

kebijakan budaya organisasi perusahaan. Tindakan 

tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi, 

seperti tindakan karyawan bagian administrasi yang 

mengambil keuntungan dari selisih harga yang 

diperoleh, dengan memberikan harga yang lebih tinggi 

dari harga yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. 

Sukrisno Agoes mengatakan bahwa kekeliruan dan 

kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu: 
300

 

Intentional Error, Unintentional Error, Collusion, 

Intentional Misrepresentation, Negligent 
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300
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Misrepresentation, False Promise, Employee Fraud, 

Management Fraud, Organized Crime, Computer Crime  

dan White Collar Crime. Tindakan-tindakan kecurangan 

(fraud) yang dilakukan oleh oknum karyawan CV. Jaya 

Star Nine Madiun ini merupakan bentuk employee fraud, 

yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai atau 

karyawan untuk menguntungkan diri sendiri.
301

  

Berdasarkan data observasi dan wawancara 

bahwa tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh 

oknum karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam 

memberikan kesempatan pada karyawan untuk 

melakukan tindakan fraud yang dilakukannya. Dalam 

bab 2 disebutkan bahwa lingkungan adalah segala yang 

berada di luar organisasi dan selama ini dianggap 

memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar 

lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada 2 

(dua), yaitu lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat 

saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal 

bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan 
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internal berusaha menyerap serta memfilter setiap 

informasi yang masuk dari lingkungan eksternal.
302

 

Peran lingkungan sekitar karyawan CV. Jaya Star 

Nine Madiun yang paling dominan dalam 

mempengaruhi karakter dan kepribadian ialah peran 

kinerja bagian keuangan dan faktor kebutuhan. Dalam 

bab 2 dijelaskan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi karakter dan perilaku karyawan dalam 

bekerja adalah faktor kebutuhan, baik itu kebutuhan 

untuk memenuhi kepuasan pribadi  maupun untuk 

memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar. Kebutuhan 

manusia akan berpengaruh terhadap perilaku mereka 

dalam bekerja, artinya kebutuhan ini akan menjadi 

motivasi untuk menggerakkan seseorang dalam bekerja. 

Abraham maslow menuliskan teori hierarki kebutuhan 

bagi manusia, yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, 

rasa cinta dan memiliki, harga diri dan aktualisasi diri.
303

 

Selain kebutuhan yang muncul dari pribadi 

internal karyawan itu sendiri, kebutuhan juga 

disebabkan oleh faktor eksternal dari lingkungan 

disekitar karyawan, yaitu dorongan atau tekanan dari 
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keluarga. Dalam bab 2 dijelaskan bahwa ada tiga 

dimensi struktur kehidupan yang dapat menyebabkan 

keberagaman atau perubahan perilaku,
304

 yaitu: 

Pertama, dimensi budaya sosial yang dilakukan bersama 

keluarga, religius, keturunan, struktur pekerjaan, dan 

faktor-faktor sosial yang luas lainnya. Kedua, hubungan 

dengan orang-orang lain dalam dunia budaya sosial, 

seperti seorang pribadi berperan sebagai suami/istri, 

rekan kerja, orang tua, rakyat sebuah negara, dan 

sebagainya. Sehingga tampak bahwa general life values 

dapat memengaruhi family-related values dan work-

related values. Family values menyangkut keyakinan 

abadi tentang pentingnya keluarga dan siapa yang 

memainkan peran keluarga didalamnya, seperti: 

membesarkan anak, pekerjaan rumah tangga dan 

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Work values berpusat pada relatif pentingnya 

pekerjaan dan tujuan karier dalam kehidupan seseorang. 

Value similarity atau kesesuaian nilai menghubungkan 

tingkat konsensus di antara anggota keluarga tentang 

nilai-nilai keluarga, kurangnya kesesuaian nilai dapat 

memicu timbulnya konflik antara pekerjaan dan 
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kepentingan keluarga. Pada gilirannya, konflik antara 

pekerjaan dengan keluarga dapat berbentuk 2 macam 

yang berbeda: "pekerjaan mencampuri keluarga" dan " 

keluarga mencampuri pekerjaan."
305

 Ketiga, aspek dari 

individu sendiri. Individu mempunyai kecenderungan 

ciri-ciri yang tidak faham terhadap tekanan, ancaman, 

mudah, dan cemas.
306

  

Dalam manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun, 

perubahan perilaku karakter karyawan disebabkan oleh 

dimensi sosial budaya dari keluarga, religius, keturunan, 

faktor internal individu dan faktor lingkungan. 

Perubahan perilaku tersebut mengarah kepada perilaku 

yang positif jika dilakukan dengan ikhlas, penuh dengan 

ketenangan, kenyamanan, serta dengan tidak adanya 

tekanan baik dorongan tenanan dari pihak internal 

maupun eksternal pribadi seseorang. Sebaliknya 

perubahan perilaku bisa mengarah kepada perilaku yang 

negatif jika pekerjaan dilakukan dengan penuh tekanan, 

seperti tekanan dari pihak keluarga untuk kebutuhan 

yang mendesak, sehingga mereka melakukan tindakan 
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fraud untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang 

diinginkan. 

Kecurangan yang dilakukan oleh oknum 

karyawan ini merupakan sebuah resiko fraud. Resiko 

fraud  adalah resiko yang dialami oleh suatu perusahaan 

atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud 

atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang 

bersifat materi maupun non materi, di mana kerugian 

materi diukur dari segi nilai financial dengan mengacu 

pada mata uang yang dipakai (rupiah, dollar, ringgit, 

yen, euro, dan sebagainya) dan kerugian non material 

menyangkut dengan kerugian yang bersifat non 

keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada 

perusahaan
307

. Sehingga untuk meminimalkan resiko 

fraud yang terjadi maka manajemen CV. Jaya Star Nine 

Madiun memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan 

yang tidak menaati peraturan perusahaan. Dalam bab 3 

disampaikan oleh pimpinan CV. Jaya Star Nine Madiun 

bahwa sanksi-sanksi yang diberikan kepada karyawan 

dimulai dari pengarahan, pemotongan gaji pokok 

sebagai konsuensi pelanggaran, hingga pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Namun sebelum konsekuensi itu 
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diterapkan, terlebih dahulu diberikan bimbingan dan 

pengarahan serta pemahaman bahwa budaya organisasi 

sangat penting untuk di-implementasikan agar kegiatan-

kegiatan dalam bekerja itu semua bernilai ibadah. 

Berdasarkan data di atas kemudian disesuaikan 

dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis 

bahwa lingkungan sangat berperan dalam memberikan 

kesempatan pada karyawan untuk melakukan tindakan 

kecurangan (fraud). Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi karakter dan perilaku karyawan dalam 

bekerja adalah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan 

muncul dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu 

lingkungan internal dan lingkungan ekternal. Faktor 

kebutuhan keluarga merupakan faktor yang dominan 

dalam menentukan sikap karyawan untuk melakukan 

pelanggaran atau bahkan tindakan kecurangan (fraud). 

Hal ini menjadi tekanan dalam kepribadian karyawan 

sehingga ketika kesempatan untuk melakukan tindakan 

kecurangan itu begitu terbuka maka karyawan 

melakukan tindakan kecurangan (fraud) tersebut. 

Analisis ini diperkuat oleh teori yang mengatakan bahwa 

kepribadian manusia dapat dipengaruhi oleh yang 

berasal dari dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam 
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(faktor pembawaan) dan dari luar (faktor lingkungan). 

Faktor dalam (faktor pembawaan) meliputi segala 

sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik 

yang bersifat ketubuhan maupun kejiwaan. Keadaan 

jasmani yang bersifat ketubuhan meliputi panjang 

pendeknya tangan, besar kecilnya kepala, susunan urat 

syaraf, otot-otot, dan lai-lainnya. Sementara hal-hal yang 

bersifat kejiwaan, misalnya pikiran, perasaan, kemauan, 

fantasi, ingatan, dan lain-lainnya. Sedangkan yang 

termasuk faktor luar (faktor lingkungan) ialah segala 

sesuatu yang ada diluar manusia, baik yang bersifat 

hidup maupun mati. Kesemuanya turut membentuk 

kepribadian manusia yang berada di lingkungannya
308

. 

Penelitian yang dilakukan di perusahaan CV. 

Jaya Star Nine Madiun merupakan penelitian kebijakan. 

Bagi peneliti kebijakan yang paling dipentingkan adalah 

diperolehnya hasil penelitian yang dapat digunakan 

(yield usable) dan terumuskannya rekomendasi yang 

dapat diimplemetasikan (implementable recomendation) 

yang diperlukan oleh para pembuat kebijakan.
309

 

Penelitian kebijakan, sebagaimana penelitian pada 
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umumnya, selalu bersifat berorientasi kepada tujuan. 

Tujuan penelitian yang dilakukan di perusahaan 

CV.Jaya Star Nine adalah untuk melihat hasil dari 

kebijakan budaya organisasi perusahaan yang di-

implementasikan kepada seluruh karyawannya. 

Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh 

oknum karyawan atau bahkan kecurangan (fraud) yang 

terjadi di perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun sangat 

diperlukan oleh para pembuat kebijakan perusahaan. 

Tindakan-tindakan employee fraud  yang terjadi 

di perusahaan CV. Jaya Star Nine Madiun harus 

diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali agar 

perusahaan bisa berkembang dan sukses dalam 

menjalankan bisnisnya. Secara teori, resiko dan tindakan 

terjadinya fraud sangat berbahaya bagi suatu perusahaan 

jika ini terus dibiarkan, salah satunya akan berdampak 

pada penurunan jumlah konsumen perusahaan. 

Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki 

dalam dunia bisnis modern. Bisnis tidak mungkin bisa 

berjalan, kalau tidak ada konsumen yang menggunakan 

produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh 

bisnis.
310

Maka ada beberapa saran yang seharusnya 
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dilakukan oleh manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun 

untuk mencegah terjadinya kecurangan, yaitu: Pertama, 

tingkatkan pengendalian intern yang terdapat 

diperusahaan. Kedua, lakukan seleksi pegawai secara 

ketat. Ketiga, tingkatkan keandalan internal audit 

departement. Keempat, berikan imbalan yang memadai 

untuk seluruh pegawai. Kelima, lakukan rotation of 

duties dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan 

hak cuti mereka. Keenam, lakukan pembinaan rohani. 

Ketujuh, berikan sangsi yang jelas kepada mereka yang 

melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada 

mereka yang berprestasi. Kedelapan, tumbuhkan iklim 

keterbukaan didalam perusahaan. Kesembilan, 

manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak 

jujur, adil dan bersih. Kesepuluh, buat kebijakan tertulis 

mengenai fair dealing.
311

 Selain itu, dibutuhkan juga 

komitmen dan kompetensi yang sesuai dari diri pribadi 

karyawan dalam bekerja di dalam sebuah perusahaan. 

Komitmen dan kompetensi merupakan dua 

persyaratan penting (dua sisi dari satu mata uang) yang 

harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk 

mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. 
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Komitmen juga merupakan faktor pembawaan yang 

muncul dari dalam diri seseorang. Komitmen merujuk 

pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan 

tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-

sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk 

menjalankan tugasnya tersebut. Komitmen tersebut baru 

akan berkontribusi dalam menghasilkan output kerja 

yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki 

kompetensi atau keahlian untuk menjalankan tugas yang 

didelegasikan tersebut.
312

 Sehingga peranan pemimpin 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan 

publik, salah satunya adalah melalui pemotivasian 

bawahan. Tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang 

pegawai atau karyawan dapat dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya lingkungan tempat bekerja. Oleh 

sebab itu, seorang pemimpin harus dapat menciptakan 

suasana yang harmonis yang dapat mendorong atau 

menimbulkan motivasi kerja seorang pegawai atau 

karyawannya.
313

 Selanjutnya, dalam hal peran pemimpin 

atau manajer dalam mengatasi ketidakseimbangan 

organisasi perusahaan (tindakan kecurangan), terdapat 
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dua cara, yaitu: pertama, peran manajer harus proaktif, 

yaitu dengan mengantisipasi kejadian-kejadian, 

menggagas perubahan dan mengontrol nasib organisasi. 

Kedua, peran manajer reaktif, yaitu merespons kejadian-

kejadian, menyesuaikan dengan perubahan, dan 

menerima konsekuensi dari perubahan.
314

 

Dengan demikian tindakan-tindakan employee 

fraud yang dilakukan beberapa karyawan harus 

dijadikan momentum sebagai usaha dari manajemen 

CV. Jaya Star Nine Madiun untuk bisa merubah karakter 

karyawannya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik 

dan profesional. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam perilaku 

kehidupan karyawan-karyawannya, yaitu menjalankan 

isi kebijakan budaya organisasi perusahaan secara 

keseluruhan. Dan diharapkan manajemen CV. Jaya Star 

Nine Madiun selalu berbenah ke arah kebaikan dan 

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada 

serta menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang 

lebih baik lagi kedepannya. 

 

                                                     
314

 Veitzhal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku 

Organisasi, 382. 



268 

 

  



 

  269 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian pembahasan dan analisa 

yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi etika bisnis Islam CV. Jaya Star Nine 

dirumuskan dalam bentuk budaya organisasi 

perusahaan yang dituangkan ke sebuah kebijakan 

perusahaan. Isi kebijakan budaya organisasi CV. 

Jaya Star Nine ditentukan sendiri oleh pimpinan 

perusahaan yang berdasarkan teori implementasi 

kebijakan dengan pendekatan top-down, sehingga 

pandangan karyawan mengenai isi kebijakan sangat 

beragam. Sikap dari pelaksana kebijakan (disposisi) 

pada pendekatan top-down tidak berjalan secara 

optimal dikarenakan faktor internal dan faktor 

eksternal dari diri karyawan. Sehingga, 

pengambilan kebijakan harus menggunakan 

pendekatan campuran. Namun, pada dasarnya 

pandangan karyawan CV. Jaya Star Nine 
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menyatakan setuju dengan isi kebijakan budaya 

organisasi perusahaan yang ditetapkan. 

2. Tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh 

karyawan ialah melanggar kebijakan budaya 

organisasi perusahaan yang disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal dalam diri karyawan. Peran 

lingkungan dalam memberikan kesempatan pada 

karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan 

(fraud) sangat dominan, karena lingkungan mampu 

merubah karakter dan kepribadian karyawan CV. 

Jaya Star Nine Madiun. Peran lingkungan 

(eksternal) salah satunya ialah kebutuhan keluarga, 

faktor tersebut akan menjadi tekanan dalam 

kepribadian karyawan sehingga ketika kesempatan 

untuk melakukan tindakan kecurangan itu begitu 

terbuka maka karyawan melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) tersebut. 

B. Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat 

sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Demi terwujudnya manajemen perusahaan yang 

baik, dimulai dengan karakter pribadi karyawan 

yang baik. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, 
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selayaknya manajemen perusahaan CV. Jaya Star 

Nine Madiun mengontrol seluruh karyawannya dan 

memberikan pelatihan-pelatihan mental karyawan. 

2. CV. Jaya Star Nine Madiun seharusnya mengambil 

aspirasi karyawan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan perusahaan yang akan ditetapkan. 

3. CV. Jaya Star Nine Madiun memberikan penekanan 

dan sanksi yang tegas kepada karyawan yang 

melanggar aturan perusahaan. Dan mengeluarkan 

karyawan apabila ada karyawan yang tidak sejalan 

dengan visi dan misi perusahaan.  

4. Manajemen CV. Jaya Star Nine Madiun seharusnya 

meningkatkan pengendalian internal  perusahaan, 

melakukan seleksi pegawai secara ketat, 

meningkatkan keandalan internal audit 

departement, memberikan imbalan yang pantas, 

lakukan rotation of duties, lakukan pembinaan 

rohani, memberikan sangsi yang jelas dan 

penghargaan kepada karyawan, terbuka, 

memberikan contoh dan membuat kebijakan tertulis 

mengenai fair dealing 
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