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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini penyusun akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap 

dinamika hubungan antara fenomena yang diamanati. Sehingga akan 

menghasilkan pembahasan yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada 

penelitian ini. Sedangkan data yang masih bersifat mentah berupa data wawancara 

dan observasi akan ditunjukan pada halaman lampiran. 

 Dalam bab pembahasan berikut ini penyusun  menggunakan data wawancara 

yang telah tercantum pada halaman lampiran yang telah diperoleh dari wawancara 

yang telah tercantum pada halaman yang telah diperoleh dari wawancara. Adapun 

subyek yang dimasud penulis yaitu CV. Putra Mina Yogyakarta. 

 

A. Paparan Data Hasil Penelitian 

1. Sejarah Perusahaan 

Mina Swalayan berdiri pada tanggal 23 Oktober 1998, tepatnya berlokasi 

di Dusun Gentan Jl. Kaliurang KM 10. Sebelum menjadi swalayan, Mina berasal 

dari sebuah toko tradisional yang dikelola oleh ibu mertua saya yaitu ibu Sri 

Jumiati. Semenjak bapak mertua saya menjabat Kepala Desa Sinduharjo, toko 

sering tutup, karena ibu sering mendampingi bapak, atau ada kegiatan di 

Kecamatan dan Kelurahan. Akibatnya omset makin menurun dan ibu berinisiatif 

untuk merubah toko tradisionalnya menjadi Swalayan. Dari inisiatif ibu tersebut, 

saya yang diberikan kepercayaan untuk merealisasikan ide beliau (Mina 

Swalayan, 2017). 

Setelah tempat direnovasi, mulailah saya mendesign toko menjadi 

swalayan. Waktu itu saya masih menjadi PNS. Sepulang kantor, atau di hari 

minggu selalu saya gunakan untuk survey ke Supermarket atau Minimarket untuk 

mendesign rak, meja kasir dan lay out toko. Dengan modal Rp. 40.000.000 
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mulailah kami order barang dan menata barang dagangan di Mina, Pertama kali, Mina Swalayan 

mempunyai 7 orang karyawan. Karena keterbatasan modal akhirnya barang dagangan kami tata 

dengan jarak yang fantastis. Contoh minyak filma refil, antara minyak yang satu dengan 

sebelahnya bisa berjarak 10 cm. 

Seiring berjalannya waktu, karena tempat yang strategis dan lokasi dekat pasar dan belum 

banyak kompetitor, akhirnya Mina semakin ramai dikunjungi konsumen, display barang 

dagangan pun terlihat makin penuh. 

Pada tahun 2002, kami memutuskan membuka cabang di dusun Klidon. Kami 

memberanian diri membuka Mina 2 dengan menggunakan ruang tamu rumah bapak saya, 

dengan ukuran 4 x 6 meter persegi. Alhamdulillah omset pada saat buka diluar dugaanya itu Rp. 

2.000.000 per hari. Melihat prospek yang cukup bagus, akhirnya kami memutuskan mendirikan 

bangunan baru untuk toko dengan luas 130 meter persegi. 

Dengan 2 toko yang ada, kami mempunyai gudang di area belakang rumah, untuk 

persediaan 2 toko tersebut. Tetapi karena kami belum memakai sistem, akhirnya persediaan di 

gudang menumpuk cukup banyak. Melihat stock yang cukup banyak, timbullah ide untuk 

memanfaatkan teras rumah ibu mertua untuk membuka cabang ke 3. Alhamdulillah omsetnya 

pun cukup bagus, karena kami menggunakan konsep grosir. 

Mina grosir semakin dikenal setelah terjadi gempa di Yogya pada tahun 2006. Pada saat 

itu semua toko tutup, tapi karyawan grosir masih belum pulang, tiba-tiba ada seorang ibu yang 

ingin membeli susu untuk anaknya. Karena ingin menolong ibu tersebut akhirnya kami bukakan 

pintu dan kami layani ibu tersebut. Tetapi begitu ibu tersebut keluar, konsumen datang silih 

berganti, sehingga kami tidak bisa menutup toko. Akhirnya kami putuskan unyuk membuka toko 

dengan niat melayani kebutuhan masyarakat. Semenjak tragedi gempa tersebut Mina makin 

dikenal, karena ada pembeli yang berasal dari berbagai daerah, bahkan ada pembeli yang datang 

dari Kab. Bantul untuk membeli Mie Instan dan sembako. 

Setelah mempunyai 3 cabang, kami mulai mencoba untuk mengembangkan Mina dengan 

sistem kerjasama. Sebetulnya pengembangan kerjasama ini pun terwujud tanpa kami rencanakan. 

Saya mendapat telpon dari pak Tahwin dari Donoharjo, yang belakangan baru saya ketahui 

beliau adalah adik teman SMA saya. Dari toko alat tulis yang beliau kelola. Pak Tahwin 

menginginkan tokonya dikelola oleh Mina dengan sistem bagi hasil. Akhirnya kami buka Mina 3 

di depan SMA Donoharjo. 
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Setelah Mina 3 berjalan lancar, saya mulai survey lokasi untuk membuat cabang dengan 

sistem kerjasama, dari survey yang intens saya lakukan. Mina berhasil menjalin kerjasama 

dengan pak Haryoto di Dusun Kledokan kalasan, sehingga berdirilah Mina 4. 

Saya semakin rajin survey untuk cari lokasi. Ahirnya saya mendapat lokasi di Desa Kebon 

dalem Klaten dan kami membuka Mina 5, yang merupakan cabang pertama kami di daerah  

Klaten. Semenjak kami membuka cabang di Klaten, kami memutuskan untuk memakai konsep 

Syariah di Swalayan kami, dan semua outlet kami beri nama Mina Swalayan Syariah. Konsep 

Syariah yang kami berikan ke konsumen adalah: 

a. Barang yang dijual Insya Allah Halal dan Thoyib. 

b. Kami tidak menjual rokok, minuman beralkohol dan alat kontrasepsi. 

c. Di Mina Swalayan bisa berbelanja sambil bersedekah dengan cara setiap pembeli 

membeli: 

1) Mina gula pasir 1 kg kita sisihkan Rp. 100 untuk donasi 

2) Mina gula pasir 0,5 kg kita sisihkan Rp. 50 untuk donasi 

3) Kita juga menawarkan pembeli untuk mendonasikan koin kembalian untuk 

donasi. 

 Dari donasi uang terkumpul selama setahun, yang paling besar yang pernah kita donasikan 

sebesar 55 juta rupiah. Donasi dari konsumen tersebut selama ini kami salurkan untuk 

menyantuni anak yatim dan dhuafa di wilayah sekitar masing-masing toko. Biasanya kami 

undang anak-anak tersebut untuk diberikan santunan di bulan Ramadhan dan kami undang 

ustadz yang pintar mendongeng untuk memeriahkan acara pembagian donasi tersebut. 

Pembagian donasi ini sudah beberapa kali kita selenggarakan. Tahun lalu kami adakan di dua 

tempat, untuk wilayah Klaten di masjid Ar-Ridho Manisrenggo dan wilayah Sleman di Masjid 

Baitun Nur Gentan (Mina, 2017). 

Dari sisi managemen SDM : 

a. Perusahaan hanya menerima karyawan Muslim 

b. Seragam karyawati memakai busana muslim 

c. Sebelum mulai bekerja diawali dengan doa dan bekerja diniati untuk ibadah 

d. Setiap karyawan kami minta untuk melakukan amaliah harian yang rutin kita pantau 

dengan ceklist amaliah harian. Amaliah harian yang harus dijalankan karyawan Mina 

adalah sebagai berikut: Sholat 5 waktu tepat waktu, dan bagi karyawan laki-laki diisi di 
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ceklist, bila sholatnya di masjid. Sholat dhuha, baca al-Qur‟an dan untuk level supervisor 

keatas ditambah sholat Tahajud. 

e. Di kantor pusat setiap senin dan kamis kami membaca Quran pada saat brifing pagi. 

f. Pada hari jum‟at kita lantunkan bersama sholawat dan Asmaul khusna. 

g. Pada hari sabtu kita putarkan video motivasi yang contennya Islami. 

h. Sebulan sekali di pusat diadakan pengajian untuk seluruh karyawan yang sudah pulang 

kerja dan yang sedang libur. 

 

 Alhamdulillah setelah berjalan 20 tahun, sudah membuka sampai 11 toko di wilayah 

Sleman dan 3 toko di wilayah Klaten, dalam waktu yang cukup panjang ini kami mengalami 

jatuh bangun, ditipu, dikhianati orang/ karyawan kepercayaan dan sampai pernah akan bangkrut. 

 Ada satu kunci yang membuat perusahaan bisa berkembang yaitu konsisten atau dalam 

istilah Islam Istiqomah. Sekali mengelola Mina Swalayan tetap mengelola Mina Swalayan, 

sambil terus belajar dan berinovasi dan tidak pindah ke bisnis yang lain (Mina, 2017). 

 

 

 

 

2. Visi Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

The Best Syari’ah Retail in the World 

b. Misi Perusahaan 

1) Providing service for excellent customer need business partnership 

(melayani kebutuhan masyarakat yang nggul dan menjalin kemitraan 

bisnis) 

2) Developing professional human capital (Menyiapkan sumber daya 

manusia yang professional) 

3) Improvng competitive superiority by continuous innovation 

(Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi terus-menerus) 

4) Implementing good retail management (Melaksanakan manajemen ritel 

yang sehat) 
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5) Achieving Prosperity of Stakeholders (Menciptakan kesejahteraan 

bersama) 

3. Budaya Perusahaan 

a. AHLI SORGA 

1) Add Values (Menambah Nilai) 

Kami adalah pribadi dan kelompok yang selalu memberikan nilai tambah 

bagi para mitra bisnis, bagi lingkungan sekitar dan masyarakat dunia. 

Segala sesuatu yang kami lakukan dan ingin kami raih adalah untuk 

memberikan kontribusi positif bagi keberlangsugan dan keseimbangan 

kehidupan di muka bumi ini. 

2) High Performer (Bekinerja Tinggi) 

Bekerja dan melayani dengan baik saja tidak cukup bagi kami. Kami 

bekerja dengan predikat yang luar biasa, melebihi prestasi tertinggi rata-

rata. Kami bekerja dengan cepat dan tuntas untuk membantu rekan kerja, 

team dan mitra bisnis meraih hasil yang telah direncanakan dengan 

efektifitas dan efesiensi yang tinggi. 

3) Learn, Grow and Fun (Senantiasa Belajar dengan Riang agar Tumbuh dan 

Berkembang) 

Segala kejadian yang kami alami, kami lihat, kami dengar dan kami 

rasakan adalah pelajaran bagi kami untuk menjadi pribadi dan kelompok 

yang senantiasa melakukan perbaikan. Kami senantiasa meluangkan 

waktu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar kami 

berkembang sehingga mampu memberikan solusi tepat bagi organisasi, 

mitra bisnis dan lingkungan sekitar. 

4) Integrity Committer (Komitmen Melaksanakan Amanah) 

Kami adalah pribadi, organisasi dan kelompok yang dapat dipercaya. 

Terdiri dari orang-orang yang amanah, bertanggung jawab dan saling 

percaya satu sama lain. Kami menjunjung tinggi dan menjaga kepercayaan 

yang diberikan kepada kami. Kami memberikan komitmen dan 

berpartisipasi 100% untuk melaksanakan amanah, memberikan yang 
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terbaik dan berkomitmen melaksanakan nilai-nilai perusahaan untuk 

meraih keberhasilan pada kondisis apapun, dimanapun dan kapanpun. 

5) Syarie (Mengamalkan dan Menegakkan Syariah Islam) 

Kami menjalankan kehidupan di dunia ini semata-mata untuk beribadah 

kepada Allah SWT. Senantiasa berusaha keras untuk melaksanakan 

perintah-perintah Nya dan mennggalkan larangan-larangan Nya. Kami 

melakukan sesuatu dengan niat ikhlas karena Allah dan dengan cara yang 

sesuai dengan Syari‟ah Islam. Kami berfikir, bersikap, bertindak dan 

berperiaku Islami pada setiap aspek kehidupan sehari-hari. 

 

6) Optimist Visionary (Optimis Menata Masa Depan) 

Vis besarlah yang menggerakkan kami. Kami sangat meyakini bahwa 

Allah akan menolong kami untuk mewujudkan VISI BESAR kami. Kami 

menyadari bahwa apa yang kami terima adalah hasil dari apa yang telah 

kami beri sebelumnya. Kami sangat meyakini bahwa Allah selalu bersama 

kami dalam rangka mewujudkan impian-impian kami. 

7) Respect Others (Menghormati dan Menghargai Orang Lain) 

Masing-masing dari kami selalu saling menghargai hasil usaha dan 

kontribusi pihak lain. Keterbukaan dan kejelasan informasi dan 

komunikasi sangat penting bagi kami. Pada setiap tingkatan hirarki dan 

kepentingan, kami selalu saling membuka diri untuk perbaikan kualitas 

kinerja kami. Kami menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan. Kami 

harus bekerjasama. Kami saling terbuka dan menghargai satu sama lain, 

saling membantu untuk bersama-sama mencapai hasil terbaik yang telah 

ditentukan. 

8) Go Extra Miles (Melakukan Sesuatu Melebihi Standar) 

Perusahaan menyadari agar memberikan hasil yang terbaik maka harus 

sepenuhnya menjadi yang terbaik dahulu, kami mempunyai prinsip untuk 

melakukan sesuatu melebihi standard dan rata-rata orang lain. Kami 

berprinsip untuk selalu belajar dan berusaha lebih cerdas, lebih keras, 

lebih ikhlas melampaui standar yang dilakukan orang lain. Kami selalu 
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berusaha melakukan yang terbaik dan gemar melakukan kebaikan yang 

kami mampu untuk perbaikan kehidupan manusia di atas bumi ini. 

 

 

 

9) Abundance &Grateful (Berkelimpahan dan Bersyukur) 

Keberlimpahan merupakan perilaku kami. Keberlimpahan arus kas dan 

keuntungan merupakan sesuatu yang selalu kami usahaan. Kami meyakini 

bahwa kelangsungan usaha yang kami tekuni. Jika hanya usaha tersebut 

yang memberikan hasil yang berlimpah. Selalu berbagi adalah sikap kami. 

Segala usaha yang kami lakukan untuk menciptakan dan berbagi 

keberlimpahan dan kemakmuran yang seimbang antara materi, 

kemanusiaan, etika dan spiritual. Kami menyadari bahwa apa yang terjadi, 

yang kami alami, kami dengar dan kami rasakan saat ini adalah yang 

terbaik yang Allah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semua in. 

hanya dengan bersyukur kami mampu mengerahkan potensi untuk 

memberikan kontribusi terbaik kami (Mina, 2017). 

4. Struktur organisasi Perusahaan 

Dalam melakukan kegiatan usahanya CV. Putra Mina memiliki struktur dan berbagai 

macam organisasi yang berbeda-beda disetiap jabatan. Dengan adanya struktur 

organisasi yang jelas, diharapkan agar setiap pekerjaan dapat terarah dan dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi CV. Putra Mina Yogyakarta  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi CV. Putra Mina 

 

Adapun penjabaran secara ringkas fungsi dan tugas pokok untuk setiap jabatan sebagai 

berikut: 

a. Manager MD 

1) Membut rencana, mengarahkan dan mengorganisir kegiatan permintaan 

barang (PO) dan pendistribusian barang terutama  terhadap tim / kelompok 

yang dipimpin di departemennya, agar mampu memenuhi target yang ada 

2) Mengatur kelancaran perputaran barang di departemennya sehingga tidak 

terjadi stok macet, menumpuk, dan rusak 

3) Melakukan negosiasi dengan supplier agar memberikan keuntungan yang 

lebih pada perusahaan (diskon, program promo, bonus, dsb) 

4) Mengawasi kelancaran operasional di semua cabang MD seperti ; 

a) Buka/tutup gudang 
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b) Petugas Entry MD 

c) Ekspedisi barang 

d) Pelayanan Staf MD 

5) Melakukan kunjungan langsung ke semua cabang di departemennya  

dalam hal; 

a) Pengawasan terhadap kelayakan barang 

b) Pengawasan terhadap kebersihan dan kerapian, penataan barang yang 

distok di gudang 

c) Pengecekan kondisi / keadaan stok barang 

d) Kelayakan penggunaan sarana dan prasarana perusahaan 

e) Melakukan koordinasi dan melakukan pengarahan terhadap SDM 

cabang untuk meningkatkan laba/omset, distribusi barang, pereturan 

barang, dan hal yang terkait dengan peningkatan produktivitas kerja 

6) Melakukan koordinasi pengamanan terhadap semua aset perusahaan di 

departemennya seperti; barang, uang, dan inventaris 

7) Membuat laporan bulanan (sasaran mutu) secara global satu departemen 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dicapai 

selama satu bulan dan mempresentasikannya (maksimal tanggal 10 setiap 

bulannya) dihadapan pimpinan dan managemen  

8) Melakukan laporan secara tertulis semua program bonus yang diberikan 

supplier / dijanjikan supplier berikut melampirkan copy surat 

pemberitahuannya 

9) Melakukan penyusunan rencana kerja berkala (sekaligus melaksanakan, 

pengkoordinasian, pengawasan, serta pengevaluasian terhadap rencana 

kerja yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan), yang meliputi ; 

a) Strategi melancarkan posisi dan alur stok komoditi, baik stok lama 

(opname) maupun stok baru 

b) Strategi antisipasi terhadap masalah yang sedang maupun yang 

sekiranya akan dihadapi 

10) Mengatur dan bertanggungjawab atas tugas/kewajiban kerja berikut 

wewenangnya, terhadap Supervisor atau staf MD yang berhalangan hadir 
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11) Mengadakan survei terhadap produk-produk kompetitor yang ada di 

pasaran mengenai harga dan keunggulan serta kekurangannya dibanding 

Mina Swalayan 

12) Mengambil tindakan yang sekiranya perlu untuk mengurangi kerugian 

yang dapat terjadi akibat barang kadaluarsa (expired) dan tidak layak jual 

dengan cara melakukan penurunan harga sebelum tanggal kadaluarsa 

13) Melakukan kaderisasi SDM di departemennya yang dapat meningkatkan 

standar dan kualitas SDM cabang serta menjaga kelancaran kerja di 

cabang khususnya jika ada SDM yang tidak masuk ataupun resign 

14) Mengadakan meeting secara rutin satu departemen untuk membahas, 

merencanakan, dan mengevaluasi segala hal yang berguna bagi kemajuan 

departemennya termasuk menentukan margin 

15) Ikut berkontribusi dalam meeting-meeting perusahaan 

16) Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem kerja perusahaan, dan 

melakukan pengawalan pemusnahan barang BS. 

b. Manager Operasional 

1) Membut rencana, mengarahkan dan mengorganisir kegiatan penjualan  

terutama  terhadap tim / kelompok yang dipimpin di departemennya, agar 

mampu memenuhi target yang ada 

2) Mengatur kelancaran perputaran barang di departemennya sehingga tidak 

terjadi stok macet, menumpuk, dan rusak 

3) Mengawasi kelancaran operasional di semua cabang seperti; 

a) Buka/tutup toko 

b) Petugas jaga 

c) Ekspedisi barang 

4) Melakukan kunjungan langsung ke semua cabang departemennya  dalam 

hal; 

a) Pengawasan barang-barang yang dijual 

b) Pengawasan terhadap kebersihan dan kerapian penataan barang yang 

dijual 

c) Pengecekan kondisi / keadaan stok barang 
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d) Kelayakan penggunaan sarana dan prasarana perusahaan 

e) Melakukan koordinasi dan melakukan pengarahan terhadap SDM 

cabang untuk meningkatkan laba/omset, tagihan piutang, dan hal yang 

terkait dengan peningkatan produktivitas kerja 

5) Melakukan koordinasi pengamanan terhadap semua aset perusahaan di 

divisinya seperti; barang, uang, dan inventaris 

6) Membuat laporan bulanan secara global satu departemen sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dicapai selama satu bulan 

dan mempresentasikannya (maksimal tanggal 10 setiap bulannya) 

dihadapan pimpinan dan managemen  

7) Melakukan laporan secara tertulis semua program bonus yang diberikan 

supplier / dijanjikan supplier berikut melampirkan copy surat 

pemberitahuannya 

8) Melakukan penyusunan rencana kerja berkala (sekaligus melaksanakan, 

pengkoordinasian, pengawasan, serta pengevaluasian terhadap rencana 

kerja yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan), yang meliputi ; 

a) Strategi melancarkan posisi dan alur stok komoditi, baik stok lama 

(opname) maupun stok baru 

b) Strategi antisipasi terhadap masalah yang sedang maupun yang 

sekiranya akan dihadapi 

9) Mengatur dan bertanggungjawab atas tugas/kewajiban kerja berikut 

wewenangnya, terhadap Supervisor yang berhalangan hadir 

10) Menjaga produktivitas kerja sehingga selalu menghasilkan omset tinggi 

dalam departemennya 

11) Melakukan kaderisasi SDM di divisinya yang dapat meningkatkan standar 

dan kualitas SDM cabang serta menjaga kelancaran kerja di cabang 

khususnya jika ada SDM yang tidak masuk ataupun resign 

12) Mengadakan meeting secara rutin satu departemen untuk membahas, 

merencanakan, dan mengevaluasi segala hal yang berguna bagi kemajuan 

departemennya 

13) Ikut berkontribusi dalam meeting-meeting perusahaan 
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14) Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem kerja perusahaan, 

terutama yang menyangkut kelancaran perputaran keuangan dan komoditi  

perusahaan khususnya di outlet. 

 

 

 

 

c. Supervisor Toko 

1) Membut rencana, mengarahkan dan mengorganisir kegiatan penjualan  

terutama  terhadap tim / kelompok yang dipimpin di departemennya, agar 

mampu memenuhi target yang ada 

2) Melakukan kunjungan langsung ke outlet-oultlet dalam hal; 

a) Pengawasan barang-barang yang dijual 

b) Pengajuan barang-barang yang laku 

c) Mengontrol penataan outlet dan produk 

d) Menampung dan menyampaikan aspirasi dari outlet 

e) Memenuhi kebutuhan operasional outlet 

3) Pengawasan kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator dalam 

hal; 

a) Ketertiban absensi 

b) Kerapian dan seragam 

c) Mengawasi kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 

d) Penilaian kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 

e) Peningkatan mutu Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 

4) Mengajukan usul pembuatan atau revisi SOP , mensosialisasikan SOP ke 

Outlet, melakukan pengawalan dan pengawasan kepada outlet dalam 

menjalankan SOP 

5) Ikut berkontribusi dalam meeting-meeting perusahaan 
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6) Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem kerja perusahaan, 

terutama yang menyangkut kelancaran perputaran keuangan dan komoditi  

perusahaan khususnya di outlet 

7) Melakukan presentasi laporan outlet kepada manager operasional 

8) Melakukan evaluasi dan perencanaan atas hasil yang dicapai di Outlet 

9) Menerima, menghitung dan menyetorkan uang setoran hasil penjualan 

dengan teliti, akurat dan tepat kepada kasir pusat baik dalam bentuk cash, 

atau slip ATM 

10) Melakukan koordinasi dilingkungan di outlet terkait bidang kerja masing-

masing bawahannya 

11) Melakukan evaluasi terhadap keadaan dan kondisi gudang secara 

keseluruhan 

12) Mengusulkan program promo dan laporannya ke Manager Operasional 

13) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan stok fisik barang setiap 

harinya terhadap semua jenis barang yang ada di outlet 

14) Pengambilalihan tugas dan kewajiban kerja berikut wewenangnya, 

terhadap Ast. SPV/Koordinator yang sedang berhalangan hadir 

15) Membuat laporan mingguan dan bulanan yang menjadi tanggungjawabnya 

atau sesuai dengan instruksi dari atasan terkait. 

d. Pramuniaga 

1) Melakukan penyapaan terhadap customer dengan prinsip “Melayani 

Sepenuh Hati” dengan mengaplikasikan TSS (Tatap Senyum Salam), 

dengan menggunakan salam (Mari Silahkan Pak/Bu!) 

2) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian tempat kerja (outlet) 

3) Melayani penjualan, pembelian, dan pelayanan purna jual 

4) Mengatur display product agar facing out dan sesuai standar FIFO 

5) Megupdate price card agar harga sesuai dengan data base komputer 

6) Melakukan pengawasan terhadap customer untuk meminimalisir tingkat 

kehilangan barang 

7) Melakukan stok fisik barang setiap harinya terhadap semua jenis barang 

yang ada di outlet kemudian mencocokkannya dengan stok komputer 
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8) Melakukan cek barang dari gudang ataupun dari suplier 

9) Melakukan pencocokan kesesuaian antara faktur dan barang 

10) Melakukan pengecekan expired barang (sesuai standar expired) 

11) Memberikan bantuan petunjuk terhadap customer sekaligus melakukan 

penawaran substitusi atau komplementer 

12) Menawarkan bantuan kepada customer untuk mengantarkan atau 

membawakan barang ke kendaraan 

e. Kasir 

1) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian tempat kerja (outlet) 

2) Melayani penjualan, pembelian, dan pelayanan purna jual 

3) Melakukan penawaran program promo yang sedang berjalan 

4) Menawarkan produk substitusi/komplementer kepada customer 

5) Membuat laporan harian (hari sebelumnya), tentang rekap transaksi kasir 

dalam satu shift 

6) Menginput semua transaksi penjualan ke dalam komputer, termasuk 

mencetak nota penjualan 

7) Melakukan stok fisik barang setiap harinya terhadap semua jenis barang 

yang ada di outlet kemudian mencocokkan dengan stok komputer 

8) Menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar dan jumlah uang yang 

diberikan customer 

9) Menyebutkan dan memberikan kepada customer uang kembali beserta 

struk pembelian 

f. Supervisor Gudang 

1) Membuat rencana, mengarahkan dan mengorganisir kegiatan operasional 

gudang  terutama  terhadap tim / kelompok yang dipimpin di 

departemennya, agar mampu memenuhi target yang ada 

2) Memantau kelancaran operasional gudang 

3) Pengawasan kinerja staf gudang, driver, helper, dan Ast. SPV/Koordinator 

dalam hal; 

a) Ketertiban absensi 

b) Kerapian, badge dan seragam 
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4) Mengawasi dan menilai kinerja staf gudang, driver, helper, dan Ast. 

Supervisor Gudang 

5) Mengajukan usul pembuatan atau revisi SOP , mensosialisasikan SOP ke 

gudang, melakukan pengawalan dan pengawasan kepada outlet dalam 

menjalankan SOP 

6) Ikut berkontribusi dalam meeting-meeting perusahaan 

7) Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem kerja perusahaan, 

terutama yang menyangkut kelancaran perputaran komoditi  perusahaan 

khususnya di gudang 

8) Melakukan presentasi laporan gudang kepada Manager MD 

9) Melakukan evaluasi dan perencanaan atas hasil yang dicapai di gudang 

10) Melakukan koordinasi dilingkungan kerja gudang terkait bidang kerja 

masing-masing bawahannya 

11) Melakukan evaluasi terhadap keadaan dan kondisi gudang secara 

keseluruhan 

12) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan stok fisik barang setiap 

harinya terhadap semua jenis barang yang ada di gudang 

13) Pengambilalihan tugas dan kewajiban kerja berikut wewenangnya, 

terhadap Ast. SPV/Koordinator yang sedang berhalangan hadir 

14) Membuat laporan mingguan dan bulanan yang menjadi tanggungjawabnya 

atau sesuai dengan instruksi dari atasan terkait 

15) Memantau pengisian BBM kendaraan operasional dengan tagiahan dari 

SPBU 

16) Sekali waktu memantau secara langsung delivery call / pengiriman barang. 

g. Manager Gudang 

1) Optimalisasi Brand Image Gudang Mina Swalayan  

2) Menciptakan dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan internal (outlet) 

dalam keseuaian pengiriman barang 

3) Memantau dan cek barang yang keluar masuk gudang, baik masuk 

principal ataupun yang keluar untuk dikirim dan atau dibawa oleh driver 
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4) Menugaskan kepada team gudang untuk mensortir barang yang sudah 

expired dan merekapnya untuk dilakukan proses lebih lanjut  

5) Memastikan penyimpanan barang sesuai FIFO (first in–first out) 

6) Melakukan mutasi internal gudang sesuai kondisi barang 

7) Mengkoordinasikan penerimaan return barang dari outlet dan membuat 

laporan kepada Departemen yang terkait 

8) Menyiapkan barang untuk sales kanvas sesuai PPC 

9) Menerima barang kembali dari sales kanvas sesuai dengan PPC  

10) Menyiapkan barang untuk dikirim sesuai PL yang ada 

11) Membuat laporan yang berhubungan dengan keluar masuk barang dan 

diserahkan kepada supervisor yang membutuhkan 

12) Membantu secara teknis pemusnahan barang rusak 

13) Melakukan pekerjaan / tugas – tugas lain dari atasan 

14) Mencari, menganalisa, memilih, dan merekomendasikan kualitas, jumlah 

pesanan dan kelangsungan barang yang akan dijual 

15) Menyusun rencana pengembangan outlet Mina Swalayan 

16) Melakukan maintenance dan membina hubungan yang baik dengan 

pelanggan / relasi bisnis  sekaligus menangani keluhan yang ada 

17) Memantau efektifitas penempatan dan penggunaan seluruh sarana promosi 

di outlet untuk mendorong peningkatan penjualan 

18) Memprioritaskan pada tagihan yang overdue dan bertanggungjawab. 

h. Supervisor Marketing 

1) Mencari, menganalisa, memilih, dan merekomendasikan kualitas, jumlah 

pesanan dan kelangsungan barang yang akan dijual 

2) Menyusun rencana pengembangan outlet Mina Swalayan 

3) Melakukan maintenance dan membina hubungan yang baik dengan 

pelanggan / relasi bisnis  sekaligus menangani keluhan yang ada 

4) Memantau efektifitas penempatan dan penggunaan seluruh sarana promosi 

di outlet untuk mendorong peningkatan penjualan 

5) Memprioritaskan pada tagihan yang overdue dan bertanggungjawab atas 

bad debt outlet (jika ada barang yang diangsur) 
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6) Memberi dukungan terhadap analisa dan pengembangan rencana kerja 

melalui pemeliharaan data base penjualan kelompok kerja yang akurat 

7) Koordinasi dengan administrasi dan GA, memastikan seluruh program 

promo telah siap untuk dijalankan 

8) Membuat laporan periodik penjualan kelompok dan kegiatan di pasar 

sebagai dasar pegambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam 

pengelolaan wilayah yang efektif 

9) Meningkatkan pendapatan lain-lain (sewa gondola, promosi, hadiah, dll) 

10) Mengusahakan perputaran barang semaksimal mungkin 

11) Memberi masukan kepada manager MD untuk menentukan gross margin 

12) Mengadakan survey terhadap kompetitor yang ada di sekitar outlet 

mengenai harga dan keunggulan serta kekurangannya dibanding Mina 

Swalayan 

13) Memberikan usulan kepada bagian MD tentang jenis dan pemilihan 

barang dagangan yang sesuai/memadai kuantitas dan kualitasnya dengan 

lingkungan sekitar 

14) Membuat design untuk kepentingan promo dan iklan perusahaan  

15) Membuat materi promosi yang disiapkan untuk pelaksanaan program 

promo. 

i. Supervisor HRD 

1) Membuat rencana, mengarahkan dan mengorganisir kegiatan perekrutan 

SDM terutama  terhadap tim / kelompok yang dipimpin di departemennya, 

agar mampu memenuhi target yang ada 

2) Pengawasan kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator dalam 

hal; 

3) Ketertiban absensi dan amaliah harian 

4) Kerapian dan seragam 

5) Mengawasi kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 

6) Penilaian kinerja Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 

7) Peningkatan mutu Pramuniaga, Kasir, dan Ast. SPV/Koordinator 
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8) Mengajukan usul pembuatan atau revisi SOP , mensosialisasikan SOP ke 

Outlet, melakukan pengawalan dan pengawasan kepada outlet dalam 

menjalankan SOP 

9) Ikut berkontribusi dalam meeting-meeting perusahaan 

10) Membuat materi training dan melakukan training kepada karyawan 

11) Melakukan proses assesment  terhadap karyawan sesuai level yang ada di 

perusahaan 

12) Melakukan presentasi laporan Departemen HRD kepada Top Managemen 

Putra Mina 

13) Melakukan evaluasi dan perencanaan atas hasil yang dicapai di HRD 

14) Melakukan koordinasi dilingkungan HRD terkait bidang kerja masing-

masing bawahannya 

15) Pengambilalihan tugas dan kewajiban kerja berikut wewenangnya, 

terhadap Staf HRD  yang sedang berhalangan hadir. 

 

 

j. Kepala Outlet 

1) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian tempat kerja (outlet) 

2) Melayani penjualan, pembelian, dan pelayanan purna jual 

3) Melakukan penawaran program promo yang sedang berjalan 

4) Menawarkan produk substitusi/komplementer kepada customer 

5) Melakukan body checking kepada pramuniaga dan kasir 

6) Mengontrol  kebersihan toko, parkir, lampu, gondola, gudang, WC dll. 

7) Mengontrol performance karyawan (kerapian, badge, seragam, dll) 

8) Mengontrol barang siap dijual & display 

9) Melakukan pengontrolan terhadap gudang, kesiapan kasir, mesin cash 

register/komputer, dan barang berhadiah 

10) Melakukan pengontrolan terhadap pelayanan pramuniaga dan kasir dan 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan 
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11) Melakukan pengontrolan terhadap surat pesanan, faktur, harga jual, harga 

beli, setoran kasir (omzet), barang Broken Stock (BS) dan Credit Note 

(CN) 

12)   Melakukan pengontrolan terhadap jadwal kedatangan supplier 

13) Menjaga dan mengatur kas kecil untuk biaya operasional dan menjaga 

agar tidak terjadi defisit 

14) Mengupdate perubahan harga barang yang terjadi 

15) Melakukan revisi stok 

 

 

5. Toko-toko retail dan Grosir CV. Putra Mina 

a. Mina Swalayan 10/Grosir 

Alamat: Jl. Yudistiro, Sleman Indonesia 

b. Mina Swalayan 1 

Alamat: Jl. Kaliurang KM 10, Sleman, Indonesia 

c. Mina Swalayan 6 

Alamat: J. Nglempong Sari, Sleman 

d. Mina Swalayan 2 

Alamat: Jl. Besi Jangkang, Sleman 

e. Madinah 1 

Alamat: Jl. Raya LPMP No. 99, Tirtomartani, Kalasan, Sleman 

f. Mina Swalayan 4 

Alamat: Jl. Pakem Kalasan, Sleman 

g. Mina Swalayan 7 

Alamat: Jl. Kaliurang Km 17, Sleman 

h. Mina Swalayan 11 

Alamat: Jl. Pakem Kalasan, Sleman 

i. Mina Swalayan 9 

Alamat: Jl. Prambanan – Manisrenggo, Klaten 

j. Mina Swalayan 5 
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Alamat: Jl. Manisrenggo, Klaten 

k. Mina Swalayan 8 

Alamat: Jl. Turi, Sleman 

 

 

 

 

 

B. Hasil Analisis Data Penelitian 

1. Implementasi Disiplin Kerja pada Perusahaan CV. Putra Mina 

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan bagi seseorang untuk mematuhi dan 

mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin yang dilaksanakan 

dari karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan apabila 

merosotnya disiplin maka itu akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian 

tujuan perusahaan (edy, 2009). 

Mina Swalayan yang sudah berdiri selama 15 tahun ini sudah menerapkan disiplin kerja 

dalam perusahaan dari awal mula berkembangnya Mina Swalayan. Disiplin erat 

kaitannya dengan sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan 

tenang dan tetap tenang walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Pribadi yang 

disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaan serta penuh tanggung jawab 

memenuhi kewajibannya (Tasmara, 2004). 

Disiplin kerja yang diterapkan pada Mina Swalayan dikontrol langsung oleh HRD 

perusahaan. Pengontrolan tersebut dilakukan setiap hari dengan di evaluasi langsung oleh 

Koordinator tiap-tiap bidang (Rohman, 2019).  

Beberapa aspek yang menjadi Indikator Mina Swalayan adalah sebagai berikut:  

1) Teliti 

Indikator pertama disiplin kerja yang diterapkan oleh Mina Swalayan adalah teliti. 

Memiliki makna “dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar selalu berhati-hati” 

teliti juga bisa diartikan cermat dalam melakukan perbuatan dan juga setiap 

pekerjaan, tidak terburu-buru, namun perlu ada pengkajian baik-buruknya dan juga 

perlu ada perhitungannya (Hartono, 2016). 
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Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk bersikap telit dalam setiap 

pekerjaan. Allah tidak menyukai makhluknya yang bekerja dengan tergesa-gesa 

karena bisa menimbulkan kesalahan dan kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. 

Allah SWT berfirman: 

ِجلُوِن   َتعإ ْورِيُكمإ َءاَيَِِٰت فَََل تَصإ
ُ
ٖۚ َشأ نَسَُٰو ِنوإ َعَجل  ِ

 ٣٧ُخلَِق ٱۡلإ

Artinya: manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku 

perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-ku. Maka janganlah kamu meminta kepada-

ku mendatangkannya dengan segera. (Qs. Al-Anbiya: 21: 37). 

Orang yang senantiasa cermat dan teliti dalam setiap perbuatannya maka 

kemungkinan besar akan terhindar dari kesalahan dan mara bahaya. Islam juga 

melarang umatnya tergesa-gesa dan berlaku sembarangan dalam tindak-tanduknya, 

sebab sikap tergesa-gesa itu adalah tindak tanduk setan. Oleh karena itu bekerjalah 

dengan hati-hati dan jauhilah bekerja yang tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda: 

 التََّأّنِّ ِمَن اَّللَِّ َواْلَعَجَلُة ِمَن الشَّْيطَان
Artinya: sikap pelan-pelan itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu berasal dari 

syetan (H.R. Al-baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallaahu‟anhu, Ash-Shahihah : 

1795). 

Berdasarkan dari asil wawancara dengan salah satu pramuniaga di salah satu outlet 

Mina Swalayan mengatakan bahwa dalam penerapan disiplin kerja di Mina di tuntut 

untuk selalu bisa teliti dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya, diantaranya 

melaksanakan tugas rutinitas harian pengecekan barang yang ada di toko selalu di 

cek setiap hari dengan tujuan agar barang di toko tidak kosong pada saat ada 

pembeli, namun apabila ada kekosongan barang di toko pramuniaga langsung 

membuat pesanan lalu di berikan kepada koordinator toko, lalu koordinator toko 

langsung melaporkan ke bagian gudang. Dengan begitu hal seperti demikian itu 

meminimalisir terjadi kekosongan barang di toko. Kemudian sebelum dan setelah 

melaksanakan tugasnya pada hari itu mereka selalu membersihkan dan 

meninggalkan meja kasir dalam keadaan bersih dan rapi (Soleh, 2019). 

2) Tepat Waktu 

ِجلُوِن   َتعإ ْورِيُكمإ َءاَيَِِٰت فَََل تَصإ
ُ
ٖۚ َشأ نَسَُٰو ِنوإ َعَجل  ِ

 ٣٧ُخلَِق ٱۡلإ
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Indikator Disiplin kerja ke dua yang diterapkan pada Mina Swalayan adalah tepat 

waktu. Seorang pribadi muslim yang mendapatkan amanah untuk menghidupkan 

iman dalam bentuk amal shaleh tidak mungkin membuang waktu tanpa adanya 

manfaat. Waktu adalah asset Ilahiah yang sangat berharga. Apabila kita 

memanfaatkan segala waktu maka kita sedang berada pada di atas jalan 

keberuntungan, hal ini didasari dengan firman Allah: 

 

  ِ ٍ   ١َوٱلإَعۡصإ نَسََٰو لَِِف ُخۡسإ ِ
ّقِ  ٢إِنَّ ٱۡلإ َ

ْ بِٱۡلإ ا َٰلَِحَِٰت َوتََواَصوإ ْ ٱلصَّ ْ وََعِهلُوا ِيَو َءاَنُنوا إَِّلَّ ٱَّلَّ

  ِ ۡبإ اْ بِٱلصَّ  ٣َوتََواَصوإ

“Wal-‘ashri, sesungguhnya manusa pasti dalam kerugian, kecuali mereka yang 

beriman dan beramal shaleh, saling berwasiat dalam kebaikan dan dalam 

kesabaran” (Al-„Ashr 1-3). 

Para ulama menerjemahkan wal-‘ashr dengan wawu sebagai sumpah atau demi. 

Artinya, menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dari ayat tersebut (Tasmara, 

2004). Berdasarkan ayat tersebut Islam telah mengajarkan bahwa menghargai 

waktu merupakan hal yang lebih utama. 

ْيِه َوَسلهَم بَِ  ُ َعَل ُ َعنْ ُهَما قَاَل َأَخَذ َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله َّللِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّلله نْ َيا  َعْن َعْبِد ا ْنِكِب فَ َقاَل ُكْن ِف الدُّ

َباَح َوِإَذا َأصْ  َفََل تَ نْ َتِظْر الصه َبْحَت َفََل تَ نْ َتِظْر َكأَنهَك َغرِيٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ُقوُل ِإَذا َأْمَسْيَت 

ِتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتكَ    اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْن ِصحه

Kemudian ada sebuah hadis dari Ibnu Umar Radhiallahu anhuma, ia berkata: 

“Rasulullah Shallallah Alaihi Wasallam memegang pundakku, lalu bersabda: 

jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu 

Ibnu Umar Radhiallahu Anhu berkata: “Jika engkau di waktu sore, maka janganlah 

engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu 

sore dan pergunakanlah waktumu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu 

sebelum kamu mati”. (HR. Bukhari, Kitab Ar Riqaq). 

Dari al-Qur‟an dan al-Hadis tersebut dapat digaris bawahi bahwa waktu adalah aset 

Ilahiah yang sangat berharga. Seseorang dapat kita sebut disiplin apabila 
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mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan tepat waktu. 

Bahkan setiap hari kita diingatkan dengan apa yang disebut shalat lima waktu, hal 

itu menunjukkan betapa waktu sangat tertata, itu semua dihadirkan oleh Allah 

SWT, salah satunya adalah sebagai pengingat betapa sangat pentingnya ketepatan 

waktu dalam aktivitas merupakan sesuatu yang mutlak adanya. 

 Tepat waktu adalah salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara 

seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. 

Waktu adalah sehelai kertas kehidupan yang harus ditulis dengan deretan kalimat 

kerja dan prestasi (Tasmara, 2004). Tepat waktu berarti membiasakan tertib, teratur, 

mematuhi peraturan pada saat jam masuk dan datang ke kantor tepat waktunya. 

Dengan membiasakan datang ke kantor tepat waktu serta tertib dan teratur maka 

dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik (Soejono, 1986). 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan pramuniaga peneliti 

menyimpulkan bahwa kedatangan kerja merupakan salah cara karyawan membantu 

perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Aspek tersebut menjadikan 

sebuah dorongan kerja, semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan 

(Hasibuan, 2002). Para karyawan berangkat kerja dan pulang kerja dari kantor 

dengan tepat waktu, tertib serta teratur sesuai dengan aturan perusahaan (Soleh, 

2019). Oleh karena itu, setiap pribadi muslim yang sadar akan makna hidup 

meyakini apa yang diraih pada waktu yang akan datang ditentukan oleh caranya 

mengada pada hari ini. Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik; siapa yang 

menabur benih, dialah yang akan menuai (Tasmara, 2004). 

3) Frekuensi Kehadiran 

Indikator ketiga, disiplin kerja yang diterapkan oleh Mina Swalayan adalah 

frekuensi kehadiran. Frekuensi kehadiran menjadi salah satu tolok ukur agar dapat 

mengetahui kedisiplinan karyawan. Karyawan yang memiliki disiplin kerja yang 

tinggi maka karyawan tersebut akan semakin tinggi pula frekuensi kehadirannya 

(Siswanto, 2005). 

Berdasarkan hasil wawancara terkait tingkat kehadiran karyawan di Mina 

Swalayan. Karyawan di Mina Swalayan memiliki frekuensi kehadiran yang tinggi, 

terbukti dengan jumlah kehadiran yang bisa mencapai 24-26 kali kehadiran dari 



 
 

61 

 

enam hari kerja dalam satu minggu. hal itu dikarenakan karyawan yang bekerja di 

Mina tersebut mempunyai tanggungan yang memang harus dipenuhi tiap bulannya. 

Selain itu apabila memiliki frekuensi kehadiran yang rendah maka mereka akan 

mendapatkan peringatan dari pihak HRD perusahaan (Soleh, 2019). 

4) Mengikuti Cara Kerja yang Ditentukan Perusahaan 

Indikator keempat, disiplin kerja yang diterapkan di Mina Swalayan adalah 

mengikuti cara kerja yang ditentukan perusahaan. Karyawan yang memiliki disiplin 

kerja yang baik tentu akan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan, 

selain itu juga menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap perusahaan (Soejono, 

1997). 

Melalui hasil wawancara dengan karyawan pramuniaga Mina Swalayan, 

menuturkan bahwa mengikuti cara kerja yang ditentukan perusahaan merupakan 

suatu kewajiban bagi karyawan Mina Swalayan karena apabila tidak mentaati 

aturan yang sudah ditetapkan maka mereka akan mendapatkan sanksi. Bukti mereka 

mau mengikuti cara kerja yang ditentukan perusahaan yaitu karyawan bersedia 

menambah jam kerja pada saat pergantian shift kerja dan juga bersedia mengganti 

jam kerja karyawan lain ketika berhalangan tidak bisa masuk kerja (Soleh, 2019). 

5) Balas Jasa 

Indikator kelima, disiplin kerja yang di aplikasikan di Mina Swalayan adalah balas 

jasa.  Sebagai bentuk rasa syukur perusahaan atas kontribusi yang telah diberikan 

oleh karyawan Mina Swalayan, perusahaan juga memberikan balas jasa atau 

kompensasi kepada karyawan, balas jasa atau kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai timbal balik atas kontribusi yag mereka berikan kepada 

perusahaan (Danang, 2012). Balas jasa juga mempunyai pengaruh terhadap 

kedisiplinan karena dengan adanya balas jasa maka karyawan akan memberikan 

kepuasan dan kecintaannya terhadap pekerjaan. Jika pekerjaan yang  dicintai 

karyawan semakin baik terhadap pekerjaannya maka kedisiplinan mereka akan 

menjadi semakin baik pula (Hasibuan, 2003). Pada dasarnya manusia mempunyai 

kewajiban menjaga hubungannya dengan Allah (hablum minallah), di sisi lain, 

seorang muslim juga mempunyai karakter dan kewajiban yang sama dengan 

hablum minallah, yaitu hubungan dirinya dengan sesama manusia (hablum 
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minannaas). Hubungan dengan manusia lebih kompleks karena kita berhubungan 

dengan pihak yang bersifat relative dan penuh dengan dinamika (Tasmara, 2004). 

Manusia adalah makhluk yang dibekali rasa, karsa, dan periksa. Oleh karena itu, 

perusahaan juga perlu menjaga hubungan baik dengan karyawan-karyawannya 

salah satunya dengan memberikan balas jasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di pramuniaga 

perusahaan akan memberikan peluang promosi apabila ada kinerja karyawannya 

yang bagus maka akan mendapat kenaikan gaji dan jabatan (Soleh, 2019). Selain itu 

perusahaan juga akan memberikan servis years  kepada karyawan yang sudah 

bekerja dan berkontribusi kepada perusahaan dengan masa kerja di atas 5 tahun itu 

nanti akan ada insentif misalkan targetnya tercapai, kedisiplinan bagus maka akan 

diberikan servis years atau insentif, bahkan di undang makan oleh direktur mina 

(Rohman, 2019). 

6) Sanksi 

Indikator keenam, disiplin kerja yang sudah ditanamkan di Mina Swalayan adalah 

dengan adanya sanksi. Sanksi mempunyai peran yang penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya sanksi hukuman yang 

menjadi semakin berat maka karyawan akan semakin takut untuk melakukan 

pelanggaran terhadap aturan perusahaan dan sikap, perilaku indisipliner karyawan 

akan berkurang (Hasibuan, 2001). 

Dalam pandangan Islam untuk memotivasi karyawan, perlu ada penghargaan dan 

hukuman berdasarkan istilah dalam Islam yaitu basyir (berita gembira) dan nadzir 

(berita ancaman) yang dianalogikan dengan penghargaan dan hukuman. Rasulullah 

saw. Sendiri adalah seorang pemberi berita gembira dan pemberi berita ancaman 

(basyira wanadzira). Kedua hal tersebut tidak boleh dipisahkan. Jika yang 

dilakukan hanya memberi reward saja, maka karyawan akan memiliki semangat 

untuk melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan jangka pendek. Jika yang dilakukan 

hanya aspek peringatan (hukuman) saja, maka karyawan cenderung menjadi takut 

dan tidak akan berkembang (Hendri, 2003). 

Melalui hasil wawancara dengan HRD Mina Swalayan tiap kesalahan yang 

dilakukan karyawan bisa berbeda-beda sanksinya. Semua itu disesuaikan dengan 
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kesalahan yang di perbuat oleh karyawan yang melanggar aturan Mina bisa berupa 

SP (surat peringgatan) maupun mengganti barang bila ada kehilangan (Rohman, 

2019). 

 

 

7) Tanggung Jawab yang Tinggi 

Indikator ketujuh, disiplin kerja yang diterapkan di Mina Swalayan adalah memiliki 

tanggung jawab yang tinggi. Agar dapat menumbuh kembangkan karyawan yang 

amanah, dibutuhkan sebuah paradigma, sikap mental, serta cara berpikir yang 

benar-benar bisa masuk hingga meresap kedalam kalbunya. Sifat tersebut umumnya 

dikenal dengan kata takwa. Takwa merupakan bentuk rasa tanggung jawab yang 

dilaksanakan dengan penuh rasa cinta dengan menunjukkan amal presrarif di bawah 

semangat pengharapan ridha Allah, sehingga sadarlah kita bahwa dengan bertakwa 

berarti ada semacam api yang menyala didalam kalbu yang bisa mendorong 

pembuktian atau menunaikan amanah sebagai rasa tanggung jawab yang mendalam 

atas kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah (Tasmara, 2004).  

Disiplin kerja merupakan kebijaksanaan yang menuju kearah rasa tanggung jawab 

dan kewajiban bagi karyawan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan ditempat karyawan itu bekerja. Dalam Islam Allah 

berfirman dalam al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 34: 

 

هُ  ُشدَّ
َ
َٰ َيبإلَُغ أ َصُو َحِتَّ حإ

َ
َتِيِم إَِّلَّ بِٱلَِِّت ِِهَ أ ْ َناَل ٱۡلإ َرُبوا َد ََكَن َمسإ َوََّل َتقإ دِِۖ إِنَّ ٱلإَعهإ ْ بِٱلإَعهإ ُفوا وإ

َ
ُٔٔٔوَّلا  ۥۚ َوأ

٣٤ 

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah  janji, sesungguhnya 

janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya (QS. Al-Isra, 34). 

 

 

Tanggung jawab memiliki pengaruh yang sangat signfikan terhadap 

berlangsungnya disiplin kerja, dengan adanya setiap karyawan bertanggung jawab 
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dengan tugasnya maka itu menunjukkan adanya disiplin kerja karyawan yang tinggi 

(Soejono, 1997). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di Mina Swalayan, setiap karyawan 

yang bekerja di Mina Swalayan mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang harus 

dilakukan dengan ketekunan dan kesungguhan. Terbukti dengan adanya mereka 

menjaga fasilitas yang diberikan kepada mereka baik sebelum ataupun sesudah 

bekerja. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab apabila ada barang toko 

yang hilang pada saat shift kerja mereka, tiap karyawan bersedia mengganti barang 

yang hilang tersebut (Soleh, 2019). 

8) Kepatuhan Terhadap Peraturan Perusahaan 

Indikator terakhir yang berkaitan dengan disiplin kerja di Mina Swalayan adalah 

kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, pada dasarnya kepatuhan terhadap 

serangkaian peraturan yang dimiliki perusahaan merupakan suatu tuntunan terhadap 

pegawai agar tunduk dan patuh terhadap peraturan perusahaan, sehingga dapat 

mencetak perilaku yang dapat memenuhi standar perusahaan (amriany, 2004).  

Disiplin merupakan kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem 

yang mengharuskan insan untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan 

yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam, banyak ayat dan 

al-hadis, yang memerintahkan disiplin dalam artian ketaatan terhadap peraturan 

yang telah ditetapkan. Salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 59. 

 

 

ِيَو َءاَنُنٓواْ  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
ء  فَُردُّوهُ إََِل َيَٰٓأ ُتمإ ِِف ََشإ ۖۡ فَإِن تََنَٰزَعإ ِر ِننُكمإ مإ

َ ْوِِل ٱۡلإ
ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّشوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّللَّ

َ
أ

وِيَلا  
إ
َصُو تَأ حإ

َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخۡيإ ٖۚ َذ َوإِم ٱٓأۡلِخرِ

ِ َوٱۡلإ ِنُنوَن بِٱَّللَّ ِ َوٱلرَُّشوِل إِن ُلنُتمإ تُؤإ  ٥٩ٱَّللَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-
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benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. “(Qs. An-Nisa 4:59) 

Dari ayat di atas terungkap pesan untuk patuh dan taat kepada para pemimpin, dan 

jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka urusannya harus dikembalikan 

kepada aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.  

Melalui hasil penelitian di lapangan peneliti melakukan observasi langsung 

ditengah kegiatan rutinitas kerja yang berlangsung di Mina Swalayan mengenai 

kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dalam hal menjalankan amaliah harian 

yang di wajibkan bagi tiap-tiap karyawan yang tidak memiliki halangan mulai dari 

ketertiban Sholat lima waktunya, Sholat Dhuha, membaca Alqur‟an serta mengikuti 

kajian-kajian yang diadakan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan etos 

kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya disiplin kerja yang baik, kesimpulan tersebut di 

jelaskan melalui table berikut ini; 

Tabel 4.1 Implementasi Disiplin Kerja 

No Disiplin Kerja Implementasi 

1. Teliti setiap hari selalu melakukan 

pengecekan barang yang ada di toko 

atau outlet dengan tujuan agar 

barang di toko tidak kosong pada 

saat ada pembeli. 

2. Tepat Waktu karyawan berangkat kerja dan pulang 

kerja dari kantor dengan tepat waktu, 

tertib serta teratur sesuai dengan 
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aturan perusahaan. 

3. Frekuensi Kehadiran frekuensi kehadiran yang tinggi, 

terbukti dengan jumlah kehadiran 

yang bisa mencapai 24-26 kali dalam 

satu bulan. 

4. Mengikuti Cara Kerja yang 

ditentukan Perusahaan 

karyawan bersedia menambah jam 

kerja pada saat pergantian shift kerja 

dan juga bersedia mengganti jam 

kerja karyawan lain ketika 

berhalangan tidak bisa masuk kerja 

5. Balas Jasa/Kompensasi Memberikan servis years kepada 

karyawan yang sudah bekerja dan 

berkontribusi kepada perusahaan 

dengan masa kerja di atas 5 tahun itu 

nanti  ada insentif misalkan targetnya 

tercapai, kedisiplinan bagus maka 

akan diberikan servis years atau 

insentif. Bahkan di undang makan 

oleh direktur mina. 

6. Sanksi karyawan yang melanggar aturan 

Mina bisa berupa SP (surat 

peringgatan) maupun mengganti 

barang bila ada kehilangan. 

7. Tanggung Jawab yang Tinggi apabila ada barang toko yang hilang 

pada saat shift kerja mereka, tiap 

karyawan bersedia mengganti barang 

yang hilang tersebut. 

8. Kepatuhan Terhadap Peraturan menjalankan amaliah harian yang di 

wajibkan bagi tiap-tiap karyawan 

yang tidak memiliki halangan mulai 

dari ketertiban Sholat lima 
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waktunya, Sholat Dhuha, membaca 

Alqur‟an serta mengikuti kajian-

kajian yang diadakan perusahaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

etos kerja karyawan. 

Sumber: Data Primier diolah 2019 

 

1. Implementasi Produktivitas Kerja pada Perusahaan CV. Putra Mina 

1. Produktivitas Kerja 

Islam sebagai pedoman hidup yang turun dari Allah SWT, sangat menghargai bahkan 

betul-betul mendorong umat manusia untuk bisa produktivitas. Rosulullah saw. 

Bersabda, Dari Ibnu „Umar ra dari Nabi saw, ia berkata: “Sesungguhnya Allah 

mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan berbagai 

kebaikan) (H.R. Thabrani). 

Adanya produktivitas kerja pada sebuah perusahaan juga merupakan suatu aspek yang 

perlu di analisis secara spesifik agar bisa berjalannya sebuah perusahaan. Produktivitas 

merupakan sikap mental yang mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

lebih baik dari pada kemarin, dan hari esok lebih baik dari pada hari ini (J.Ravianto, 

2001). 

Berikut ini ada empat aspek produktivitas kerja yang sudah diterapkan di Mina 

Swalayan berdasarkan hasil dari wawancara terhadap beberapa narasumber yang 

membeli produk di Mina maupun beberapa karyawan di Mina Swalayan, yaitu: 

(Dharma, 2007): 

a. Efisiensi 

Indikator pertama yang diterapkan oleh Mina Swalayan untuk terciptanya 

produktivitas kerja adalah Efisien. Efesien berarti dalam melakukan segala 

sesuatu harus secara benar, tepat dan akurat. Efisien bisa diartikan juga dapat 

membandingkan antara besaran output dan input (Tasmara, 2004). Efisiensi 

merupakan perbandingan antara apa yang sudah dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan (Sutrisno, 2016). 
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Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan kepala HRD 

Mina Swalayan jika selama 8 jam kerja dalam satu hari yang sudah ditetapkan 

perusahaan, jika karyawan sudah bisa bekerja dengan efektif dan efesien maka 

tidak ada jam tambahan dalam bekerja, namun jika dalam 8 jam karwayan belum 

bisa tercapai targetnya maka akan diberi waktu lembur satu jam (Rohman, 2019). 

b. Kualitas Pekerjaan 

Salah satu indikator untuk mengetahui produktivitas kerja adalah kualitas 

pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan karyawan yang mampu bekerja dengan 

memberikan kualitas pekerjaan yang menyangkut mutu yang dihasilkan. 

Maksudnya adalah seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya karyawan 

dituntut untuk mengutamakan kualitasnya (Dharma, 2007). 

Melalui hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan secara langsung  

dengan pramuniga Mina Swalayan peneliti dapat mereka kerja selalu memberikan 

yang terbaik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan perusahaan, ketika 

dalam melaksanakan tugas mereka ada kesalahan maka koordinator toko akan 

menginggatkan karyawan yang belum melaksanakan tugasnya sesuai standar 

perusahaan tersebut (Soleh, 2019). 

c. Kemampuan 

Indikator berikutnya yang diterapkan di Mina Swalayan adalah Kemampuan. 

Pada dasarnya kemampuan tiap manusia itu berbeda-beda namun suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dapat terbentuk dari sejumlah kompetisi 

yang dilalui (Dharma, 2007). Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan 

tugas-tugas. Seorang karyawan yang memiliki kemampuan pada dasarnya sangat 

bergantung pada profesionalisme mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan 

keterampilan yang mereka miliki. Hal ini merupakan kekuatan mereka untuk 

dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada mereka (Sutrisno, 

2011) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala HRD dan 

pramuniaga Mina Swalayan pada dasarnya untuk bekerja di pramuniaga Mina 

bisa siapa saja, karena nanti mereka akan dibekalkan kemampuan pada saat 

mereka training di Mina (Rohman, 2019). Pada saat mereka sudah bekerja, 
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mereka sudah dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan jobdes 

yang mereka buat masing-masing (Soleh, 2019). 

d. Waktu Penyelesaian 

Indikator keempat adalah waktu penyelesaian, pada umumnya setiap manusia 

memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menilai waktu. Menurut pakar 

bahasa, berdasarkan surat Al-ashr ayat 1-3,  kata kerja „ashara dapat pula 

diartikan dengan memeras (Shihab M. Q., 1997). Dengan pemahaman ini, setiap 

pribadi muslim diingatkan agar setiap sore hari pekerjaan sudah selesai. Segala 

tidak ada lagi tugas yang tertunda karena ashr berarti memeras sesuatu sehingga 

tidak ada lagi air yang menetes (Tasmara, 2004).  Orang-orang yang hidup di 

Negara bagian barat sana mempunyai anggapan bahwa waktu sebagai  suatu 

sumber daya yang langka, memiliki arti bahwa waktu adalah uang maka dari itu 

harus digunakan secara efesien (Dharma, 2007). 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari pramuniaga Mina Swalayan 

agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efesien mereka selalu berusaha 

untuk fokus dalam tugas-tugas mereka, tidak membuang-buang waktu termasuk 

selalu bisa hadir tepat waktu datang ke kantor dan tidak membuang-buang waktu 

agar tugas mereka dapat selesai sesuai dengan jobdesk dan jadwal kerja yang 

mereka buat sendiri (Soleh, 2019). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya produktivitas kerja yang baik, kesimpulan 

tersebut di jelaskan melalui table berikut ini: 

Tabel 4.2 Implementasi Produktivitas Kerja 

No. Produktivitas Kerja Implementasi 

1. Efisien selama 8 jam kerja dalam satu hari yang sudah 

ditetapkan perusahaan, jika karyawan sudah 

bisa bekerja dengan efektif dan efisien maka 

tidak ada jam tambahan dalam bekerja, namun 

jika dalam 8 jam karyawan belum bisa tercapai 

targetnya maka akan diberi waktu lembur satu 

jam. 

2. Kualitas Pekerjaan Dalam bekerja selalu memberikan yang 
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terbaik sesuai dengan standar yang sudah 

ditentukan perusahaan, ketika dalam 

melaksanakan tugas mereka ada kesalahan 

maka koordinator toko akan mengingatkan 

karyawan yang belum melaksanakan tugasnya 

sesuai standar perusahaan tersebut. 

3. Kemampuan ketika mereka sudah bekerja, mereka sudah 

dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik 

sesuai dengan jobdesk yang mereka buat 

masing-masing. 

4. Waktu Penyelesaian menyelesaikan tugas dengan efisien mereka 

selalu berusaha untuk fokus dalam tugas-tugas 

mereka, tidak membuang-buang waktu 

termasuk selalu bisa hadir tepat waktu datang 

ke kantor dan tidak membuang-buang waktu 

agar tugas mereka dapat selesai sesuai dengan 

jobdesk dan jadwal kerja yang mereka buat 

sendiri. 

Sumber: Data Primier diolah 2019 

 


