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ABSTRAK 

INDAH GITA CAHYANI, Manajemen Keuangan Perusahaan Cv. Anato 

Group dalam Meningkatkan Pendapatan Karyawan Di Kelurahan Data (Analisis 

Manajemen Keuangan Syariah), (di bimbing oleh Ibu Nurhayati dan Ibu Rusnaena)  

Pokok permasalahan pembeli membayar kredit saat meyewa alat perusahaan 
dan membeli produk perusahaan saat jatuh tempo masi ada yang belum 
membayar.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Manajemen 
Keuangan Cv. Anato Group, untuk mengetahui bagaimana Peningkatan Pendapatan 
Karyawan yang Bekerja Pada Perusahaan Cv. Anato Group, dan  Analisis 
Manajemen Keuangan Syariah Cv. Anato Group Terhadap Pendapatan Karyawan. 

Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif. Data penelitian diperoleh dari data 
primer yang bersumber dari manajer perusahaan dan karyawan yang berjumlah 15 
orang, yang mengetahui tentang perusahaan, dan data sekunder bersumber dari 
masyarakat. Teknik  pengumpulan data yaitu  teknik observasi  wawancara , dan 
dokumentasi,  Teknik analisis data menggunakan reduksi data, serta penyajian data. 

Hasil penelitian  menunjukkan Konsep manajemen keuangan perusahaan 
berfokus pada Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 
aktivitas perusahaan terhadap jual beli dan penyewaan alat perusahaan karena sumber 
pendapatan perusahaan bersumber dari penjualan dan penyewaan alat perusahaan., 
pendapatan  karyawan bersumber dari gaji dan upah yang  di terima sekitar Rp. 
2.000.000-Rp.6.000.000 perbulan tergantung sering masuknya kerja karena sistem 
penggajian pada perusahaan dihitung harian akan tetapi akan di terima bulanan, 
pendapatan perusahaan untuk manajemen keuangan pada jual beli dan sewa sudah 
menggunakan manajemen keuangan syariah karena tidak mengandung riba dan 
sistemnya harus sepakat terlebih dahulu. Begitupun dengan upah karyawan, memang 
upah tidak langsung di bayarkan tetapi sebelumnya antara pihak perusahaan dengan 
karyawan telah sepakat sebelumnya. 

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Pendapatan Perusahaan, Karyawan. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku: 

Huruf Arab Nama huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 Za z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اَ 

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـً 

 fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh : 

فَ  ٌْ  akiak : ك 

ْولَ   h}aula : ح 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

َيَ ََ/ا َ
fathah dan alif  

atau ya 
a> 

a dan garis di 

atas 

 <kasrah dan ya i ي َ
i dan garis di 

atas 

 dammah dan wau Ū وَ 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   Ma>ta : م 

م ى  <Rama :  ر 

لَ  ٌْ  Qalk :  ق 

ْوتَ  م   ٌ   : Yamutū 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk  ta marbutah ada dua: 

1. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

2. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka 

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh :  

الَ  َاأل ْطف  ة  ْوض   Rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ل ةَ  َالف اض  ة  ن  ٌْ د   Al-madīnah al-fāḍilah :  الم 

ةَ  ْكم   Al-hikmah :   الح 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

ا ن  بَّ  <Rabbana  ر 

ا ن  ٌْ جَّ  <Najjaina  ن 

قَ   Al-Ḥaqq  الح 

جَ   Al-hajj  الح 

مَ   Nu‘‘ima  ن عِّ

وَ  د   Aduwwn‘  ع 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i). 

Contoh : 
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 ًَ ب  ر   َarabi (bukan „arabiyy atau „araby)„  ع 

 ًَ ل   ali (bukan „alyy atau „aly)„  ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya : 

ْمسَ   Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) :  الشَّ

ةَ  ل  ْلز   Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّ

ةَ  ف  ْلس   Al-Falsafah :  الف 

دَ   Al-Bilk>du :  الب َل 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

ْونَ  ر  أْم   Ta‟murunk :  ت 

ْوءَ   ‟An-Nau  :   النَّ
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ءَ  ًْ  Syai‟un :   ش 

ْرتَ   Umirtu :   أ م 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh : 

Fi> z}ila>l al-qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin  

Al-ibara>t bi ‘umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab 

9. Lafz al- Jalalah (   ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh 

َللاَ َ  ن  ٌْ د    Dīnullāh     َب الل  Bi>lla>h 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh : 

ة َللاَ  ْحم  َر  ًْ ْمَف   Hum fi rahmatillah  ھ 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wudi’ alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi> 

Abu> Nasr al- Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d 

Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu) 
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Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r 

Hami>d Abu>) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

a. Swt. = subhanahu wa ta‟ala 

b. Saw. = sallallahu „alaihi wasallam 

c. a.s. = „alaihi al-sallam 

d. r.a = radiallahu „anhu 

e. QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

f.       HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =  ص

 مكان بدَن =  دَ

 َسهم عهيً صهىاهلل = صٍعى

 طبعة = ط

 بدَوىاشر = دن

 إنىآذري/نىآذرٌا = اند

 جزء =    خ
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:  

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Cet.   : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.  

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan kata juz.  

No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi 

barang atau jasa disebabkan karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara 

individu.
1
 Tujuan didirikanya suatu perusahaan pada umumnya adalah untuk 

mendapatkan pendapatan sama halnya pada perusahaan CV. Anato Group. 

Perusahaan CV. Anato Group di dirikan pada tahun 2013, perusahaan ini 

adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik batu. Produk yang 

dihasilkan perusahaan ini yaitu Batu Gunung, Kerikil, Timbunan, dan Abu Batu. 

Kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan. Jenis pekerjaan yang ada 

pada perusahaan ini ada beberapa macam yaitu ada yang bertugas sebagai Manajer, 

Kasir, Operator Loader, Karyawan Amp Mixing Plt, Karyawan Pabrik, dan sopir. 

Karyawan Excavator , karyawan   pada perusahaan ini berjumlah 30 orang berasal 

dari daerah yang berbeda-beda, ada yang berasal dari sidrap, Rajang, Kamali, Bungi, 

Jawa, dan Kelurahan Data, Pendapatan yang di terima  karyawan pada perusahaan ini 

ini tidak menentu tergantung sering masuknya kerja karena sistem penggajian harian 

tapi di terimah di bulanan. Untuk gaji yang diterima karyawan sekitar 

Rp.2.000.000.00 – Rp.6.000.000.00. 

Menjalankan aktivitas perusahaan tentu tak akan terlepas dari yang namanya 

masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan sama halnya pada pada perusahaan CV. 

Anato Group.  

                                                 
1
Raba Nathaniel, Pengantar Bisnis, (Jawa Timur,: Uwais Inapirasi Indonesia, 2019), h. 22. 
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Temuan pada penelitian Perusahaan CV. Anato group yang terletak di 

Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terdapat hal yang 

menarik untuk diteliti. Melihat masih ada beberapa masalah yang dihadapi 

perusahaan yaitu pembeli membayar Kredit saat menyewa alat-alat perusahaan dan 

membeli produk perusahaan seperti batu yang digunakan untuk membuat rumah, 

pada saat tiba waktunya pembayaran kredit masi ada beberapa orang yang tidak 

melakukan pembayaran kerugian yang di alami bias mencapai Rp. 2.000.000 dalam 1 

bulan. jika Terus menerus terjadi hal seperti ini perusahaan akan mengalami kerugian 

di tambah dengan pendapatan yang diperoleh setiap harinya tidak menentu atau 

mengalami naik turun.  

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perusahaan bagaimana agar 

Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian terhadap 

pendapatan, karena jika pendapatan selalu menurun akan berdampak juga terhadap 

karyawan yang bekerja pada Perusahaan CV. Anato Group. Dalam hal seperti ini 

perusahaan harus memperhatikan konsep manajemen keuangan perusahaan. Konsep 

manajerial, manajerial adalah kata sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan 

baik, secara konsep, manajerial berarti bagaimana membuat keputusan (proses), dan 

menjalankan (implementasi) suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 

demikian, maka manajerial digunakan dalam setiap aspek kehidupan atau kegiatan 

manusia. 

 Manajerial dalam kehidupan sehari-hari di artikan cara terbaik dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Manajerial juga dapat di artikan, sebagai mencari 

solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu misalnya bagaimana 

suatu perusahaan mengelola usahanya, sehingga menjadi perusahaan unggulan. 
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Bagaimana suatu institusi mengelolah pekerjaan atau kegiatanya, sehingga dapat 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan agar aktivitas perusahaan dapat 

berjalan dengan baik.
2
 

Makna penting dari manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan 

bagaimana perusahaan merencanakan apa yang akan dikerjakan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi memeriksa setiap apa yang telah dikerjakan apakah 

berjalan dengan baik atau masi ada hal yang perlu diperbaiki. Pada perusahaan Cv. 

Anato Group yang berfokus pada penjualan dan penyewaan yang kurang dalam tahap 

perencanaan yaitu proses jual beli dan sewa memberlakukan sistem kredit dalam 

transaksi, untuk pengorganisasian sudah dilakukan dengan baik karena pihak 

perusahaan memberikan tugas masing-masing pada karyawan, pelaksanaan yang 

kurang pada tahap ini yaitu pihak perusahaan memberlakukan kredit namun tidak 

dengan bunga hal itu membuat seseorang lama untuk melunasi kredit yang dilakukan, 

evaluasi yang kurang pada tahap ini terdapat pada proses perencanaan dan 

pelaksanaan karena menetapkan kredit namun tidak dengan bunga. 

Konsep manajemen keuangan memiliki tiga konsep atau kegiatan utama yaitu 

satu Perolehan dana, yaitu seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh 

sumber dana, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun yang  bersumber 

dari eksternal perusahaan maupun yang bersumber dari eksternal perusahaan kedua 

Penggunaan dana berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana 

yang ada ke dalam beberapa bentuk aset. Ketiga  Pengelolaan aset (aktiva) segala 

kegiatan yang dilakukan ketika dana telah di dapat dan telah di investasikan atau 

dialokasikan ke dalam bentuk aset (aktiva). Dalam hal ini dana yang dimiliki harus di 

                                                 
2
Henry Faisal Noor, Ekonomi Manajerial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17-18 
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kelolah secara efektif.
3
 Agar dapat menigkatkan pendapatan bagi perusahaan. Agar 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mendapat keridhoan dari Allah swt dalam 

mengelolah segala aktivitas perusahaan tentunya tak akan terlepas dari yang namanya 

manajemen Syariah.  

 Manajemen syariah  adalah perilaku orang yang terlibat dalam sebuah 

kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka di harapkan perilakunya akan terkendali 

dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena menyadari 

adanya pengawasan dari yang maha tinggi, yaitu dari Allah swt.
4
Yang melihat setiap 

amal perbuatan yang dilakukan yang baik maupun yang buruk firman Allah dalam 

Q.S. Az- Zalzalah/99: 7-8. 

َ  َ ََ  َََََ َ  َ ََ َ َََ 

Terjemahnya  

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarra pun, niscaya dia 
akan   melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.

5
 

    Ayat ini menjelaskan  bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus bersikap 

jujur dalam artian tidak ada kecurangan yang boleh dilakukan sekecil apapun itu, 

sama halnya dalam menjalankan segala aktivitas prusahaan harus mempertahankan 

                                                 
3
Parta Setiawan,“Pengertian Manajemen Keuangan” Blog Parta Setiawan 

Https://Www.Gurupendidikan.Co.Id/Pengertian-Manajemen-Keuangan/, html 20 April 2021. 

4
Didin Hafidhuddin Dan Henri Tanjung, Manajemen Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003), h. 15. 

5
Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur‟an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi 

Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih,” (PT.Sygma Examedia Arkanlema, Bandung, 2012), h.  

599. 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-keuangan/
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yang namanya kejujuran agar usaha yang kita jalankan tidak di haramkan atau di 

benci oleh Allah swt. Sehingga usaha yang kita lakukan dapat selalu dilancarkan.  

Alasan mengapa peneliti memilih untuk konsentrasi terhadap manajemen  

keuangan CV. Anato group karena melihat perusahaan ini sampai sekarang tetap 

berjalan walaupun ada beberapa masalah yang terjadi pada perusahaan.  

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Manajemen Keuangan CV. Anato Group Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Karyawan di Kelurahan Data (Analisis Manajemen 

Keuangan Syariah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka dapat di rumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Konsep Manajemen Keuangan CV. Anato Group ? 

2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan Karyawan yang Bekerja di CV. Anato 

Group ? 

3. Bagaimana Analisis Manajemen Keuangan Syariah CV. Anato Group 

Terhadap Pendapatan Karyawan dan Manajemen Keuangan Perusahaan ?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Manajemen Keuangan CV. Anato 

Group. 
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2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peningkatan Pendapatan Karyawan yang 

Bekerja di CV. Anato Group. 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Manajemen Keuangan Syariah CV. 

Anato Group terhadap Pendapatan Karyawan dan Manajemen Keuangan 

Perusahaan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang 

ilmu manajemen keuangan syariah dan memberikan kontribusi pemikiran serta 

dijadikan bahan untuk mereka yang suatu saat akan melakukan penelitian–penelitian 

yang berkaitan dengan konsep manajemen keuangan terkhusus bagi mahasiswa 

manajemen keuangan syariah iain parepare  dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak termasuk bagi diri peneliti sendiri. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti juga mengharapkan akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang konsep manajemen keuangan 

sebagaia alternatif peningkatan pendapatan. 

2. Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema 

yang sama. 

3. Memberikan dan menambah wawasan tentang manajemen keuangan syariah. 

4. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai konsep 

manajemen keuangan yang dapat dijadikan literatur. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap penelitian 

sebelumnya, yang bertujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan 

dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa 

penelitian sebagai berikut: 

1. Nita Utami 2015  dengan judul penelitian Analisis Manajemen Pendapatan 

Operasional Untuk Meningkatkan Laba Perusahaan Pada PT. Kereta Api 

Indonesia (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan. Dalam 

penelitianya meneliti tentang bagaimanakah manajemen pendapatan 

operasional untuk meningkatkan laba perusahaan pada PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen pendapatan sudah berjalan dengan baik 

terlihat dari laba perusahaan yang meningkat setiap tahunnya, tetapi terjadi 

kelemahan pada proses perencanaan  dan pengendalian anggaran pendapatan 

terjadi selisih atau anggaran yang di buat tidak mencapai target atau tujuan 

yang di harapkan oleh perusahaan, terlihat dari penumpang yang selama  dua 

tahun tidak tercapai dan anggaran penumpang yang selama tiga tahun tidak 

mencapai target.
6
 

                                                 
6
Nita Utami, “Analisis Manajemen Pendapatan Operasional Untuk Meningkatkan Laba 

Perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera selatan.”. 

(Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi: Palembang, 2015), h. 75. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terdapat pada tempat penelitian dan fokus penelitian pada penelitian 

yang di lakukan oleh Nita Utami hanya berfokus kepada Bagaimana 

Manajemen Pendapatan Operasional Untuk Meningkatkan Laba  Perusahaan 

Pada PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan penelitiaan yang akan di lakukan 

oleh peneliti berfokus kepada Konsep Manajemen Keuangan CV. Anato 

Group untuk Meningkatkan Pendapatan Kemudian di analisis dalam 

manajemen keuangan syariah dan bagaimana  pendapatan Karyawan yang 

bekerja pada CV. Anato Group. 

 Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Nita 

Utami yaitu membahas tentang Bagaimana Manajemen untuk meningkatkan 

pendapatan. 

2. Yuliah Dwi Cahya 2014, dengan judul penelitian Efektivitas Sistem 

Pengendalian Manajemen Pendapatan dalam Meningkatkan Kinerja 

Perusahaan Pada PT. Kebayoran Pharma Cabang Palembang. Hasil 

penelitian yang telah di lakukan yaitu satu sistem pengendalian manajemen 

pendapatan pada PT. Kebayoran Pharma cabang Palembang sudah ada 

namun masi jauh dari kata sempurna, masi banyak yang harus  di benahi dari 

sistem pengendalian manajemen pendapatan yang dimiliki perusahaan agar 

target dan tujuan perusahaan dapat tercapai,.  Dua dalam hal meningkatkan 

kinerja perusahaan , PT. Kebayoran Pharma Cabang Palembang memiliki 

target penjualan untuk mencapai target anggaran pendapatan namun target 

tidak pernah tercapai dan beben perusahaan semakin meningkat sehingga 
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menyebabkan laba perusahaan menurun setiap tahunnya yang menyebabkan 

kinerja perusahaan memburuk pula.
7
 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh yuliah Dwi Cahya dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang manajemen suatu 

perusahaan untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. 

Perbedaanya terletak pada tempat serta fokus penelitian pada 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliah Dwi Cahya berfokus pada bagaimana 

pengendalian manajemen pendapatan serta target anggaran pendapatan yang 

akan dicapai. Sedangkan fokus penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti 

berfokus pada Konsep Manajemen Keuangan CV. Anato Group untuk 

Meningkatkan Pendapatan kemudian di analisis dalam Manajemen Keuangan 

Syariah dan bagaimana  pendapatan karyawan yang bekerja pada CV. Anato 

Group. 

3. Siti Rohani, 2018 Analisis Potensi UMKM Tahu dan Tempe Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

pada UMKM Bapak Marzuki di Desa Pekalongan). Dalam penelitianya 

membahas tentang bagaimana potensi UMKM tahu dan tempe bapak 

marzuki di desa pekalongan untuk meningkatkan pendapatan dalam 

perspektif ekonomi islam dan bagaimana strategi yang digunakan UMKM 

tahu dan tempe bapak marzuki di desa pekalongan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa potensi UMKM tahu dan tempe bapak marzuki di desa 

pekalongan pertama, strategi bertahan yang dilakukan dengan menjaga 

                                                 
7
Yuliah Dwi Cahya, “Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen Pendapatan dalam 

Meningkatkan  Kinerja Perusahaan Pada PT. Kebayoran Pharma Cabang Palembang”. (Skripsi 

Sarjana: Jurusan Ekonomi: Palembang.2014), h. 60. 
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kepercayaan pelanggan, menjaga jaringan social. Menjaga norma dan 

melakukan efisiensi biaya waktu, managemen keuangan, dan menyisihkan 

hasil usaha, mengenali minat pembeli dan etos kerja yang baik.
8
 

Persamaan penelitiaan yang dilakukan oleh penulis dengan yang 

dilakukan oleh Siti Rohani yaitu Membahas tentang peningkatan pendapatan 

pada suatu lembaga. 

 Perbedaan  pada penelitian ini yaitu  terletak pada tempat dan fokus 

penelitian. Pada penelitian Yang dilakukan oleh Siti Rohani berfokus pada  

bagaimana potensi UMKM tahu dan tempe Bapak Marsuki untuk 

meningkatkan pendapatan dalam prespektif ekonomi islam dan strategi yang 

digunakan UMKM Bapak Marzuki. Sedangkan fokus penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti berfokus pada Konsep Manajemen Keuangan CV. 

Anato Group untuk Meningkatkan Pendapatan kemudian di Analis dalam 

Manajemen Keuangan Syariah dan Bagaimana Pengaruh pendapatan 

karyawan terhadap keberadaan CV. Anato Group. 

4. Yulita, Cakti Indra Gunawan, 2019, Model Strategi Manajemen Kebijakan 

Public Sector Pasar Tradisional Untuk Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah 

Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam penelitianya membahas 

tentang manajemen strategi kebijakan publik sector pasar di kabupaten 

bengkayang. hasil penelitian ini yaitu manajemen yang digunakan masi 

belum maksimal dalam pengelolaanya, hal ini terjadi karena kurangnya 

dukungan perda yang mengatur  pasar tradisional secara maksimal dan 

                                                 
8
Siti Rohani, “Analisis Potensi UMKM Tahu Dan Tempe Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Bapak Marzuki Di Desa 

Pekalongan)”.  (Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Islam : Lampung 2018), h. 138-139 
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modern. Bagaimana Model integrated market management strategic, hasil 

penelitian untuk pengelolaan pasar tradisional yang lebih transparan, online 

dan terintegrasi antara pedagang pasar, pengelolaan pasar dan dinas 

pendapatan serta dinas pasar. Hal  ini dilakukan agar pendapatan tetap 

meningkat.
9
 

Persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

membahas tentang bagaimana suatu manajemen yang digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan perbedaan terletak pada tempat penelitian dan 

fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada manajemen strategi 

kebijakan publik pasar dan model integrated market management strategic. 

Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada 

konsep manajemen keuangan CV. Anato Group untuk meningkatkan 

pendapatan kemudian di analisis dalam manajemen keuangan syariah dan 

bagaimana pengaruh pendapatan karyawan terhadap keberadaan CV. Anato 

Group. 

5. Fransiska Rahmawati dkk, 2018, Analisis Manajemen Pendapatan Sebagai 

Upaya Peningkatan Pendapatan Wisata Simbat, (studi pada pokdarwis 

tamber, desa tamasari, kecamatan wuluhan, kabupaten jember), dalam 

penelitiannya membahas tentang bagaimana strategi pokdrwis tamber dalam 

menciptakan permintaan kunjungan pada simbat dan bagaimana praktik 

manajemen pendapatan yang akan diterapkan di simbat sebagai upaya 

peningkatan pendapatan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa permasalahan 

                                                 
9
Yulita,Cakti Indra Gunawan,2019,‟ Model Strategi Manajemen Kebijakn Publik Sector 

Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bengkayang Kalimantan 

Barat‟. (Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, Vol.7, No. 1, 2019). h. 43.  
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yang terjadi dalam pengembangan wisata baru dapat diselesaikan dengan 

menggunakan manajemen pendapatan yang tepat, masalah mengenai 

ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan strategi–

strategi yang ada dalam manajemen pendapatan. Akan tetapi ada beberapa 

strategi dalam manajemen pendapatan yang belum bisa digunakan di industri 

jasa seperti pada destimasi wisata.
10

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah membahas bagaimana manajemen yang digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan serta strategi yang akan di gunakan dalam 

pengelolaan perusahaan,  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penelitian yaitu fokus penelitian ini berfokos pada bagaimana strategi 

prokdarwis tamber dalam menciptakan permintaan pengunjung dan 

bagaimana praktik manajemen pendapatan yang akan diterapkan disebut 

sebagai upaya peningkatan pendapatan sedangkan fokus penelitianyang akan 

di lakukan oleh peneliti berfokus pada konsep manajemen keuangan CV. 

Anato Group untuk meningkatkan pendapatan kemudian di analisis dalam 

manajemen keuangan syariah dan bagaimana pendapatan karyawan yang 

bekerja pada CV. Anato Group. 

                                                 
10
Fransiska Rahmawati Dkk, „Analisis Manajemen Pendapatan Sebagai Upaya Peningkatan 

Pendapatan Wisata Simbat, (Studi Pada Pokdarwis Tamber Desa Tamasari, Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember)‟.Jurnal Administrasi Bisnis, Vol, 61 No, 4, Agustus 2018, h. 71   
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B. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan adalah upaya perusahaan memperoleh dana yang 

dibutuhkan, memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang diperoleh, misalnya 

menambah peralatan perusahaan atau digunakan dalam investasi untuk 

mendapatakan keuntungan dan mendistribusikan hasil dari pemanfaatan dana 

kepada pemilik perusahaan.
11

 

Maksudnya di sini yaitu manajemen keuangan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, yang dilakukan dengan 

menambah peralatan perusahaan atau melakukan investasi untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam 

suatu perusahaan di samping bidang-bidang fungsional lainnya. Seperti 

pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Sebagai salah satu bidang 

fungsional. Manajemen keuangan berkaitan erat dengan bagaimana suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternatif sumber dana 

yang tersedia sehingga diperoleh suatu kombinasi dengan pembelanjaan dengan 

biaya yang minimal. Bagaimana perusahaan menggunakan dana yang 

dimilikinya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan. Bagaimana 

perusahaan mengatur penggunaan laba bersih, apakah dibayarkan sebagai 

dividen atau ditahan dalam perusahaan untuk di investasikan kembali.
12

 

                                                 
11

Bambang Sugeng, Manajemen Keuangan Fundamental, (Yogyakarta: CV Budi Utama 

2017), h, 291 

12
I Made Sudana, Manajemen Keuangan Teori Dan Praktik, (Surabaya: Airlangga University 

Prees, 2009), h. 1-2. 
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Pengertian  manajemen ini menjelaskan bahwa manajemen keuangan 

merupakan salah satu bidang fungsional dalam pemasaran, produksi, dan sumber 

daya manusia. Pada perusahaan CV. Anato group dalam pengelolaan manajemen 

tentunya akan juga memperhatikan bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan dan pruduksi yang di hasilkan harus juga selalu di periksa serta 

selalu meningkatkan sumber daya manusia pada perusahaan. 

Manajemen keuangan juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan 

menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan.
13

  

Manajemen keuangan juga dapat didefinisikan sebagai aktrivitas 

perusahaan untuk mendapatkan dan menggunakan dana sama halnya pada 

perusahaan CV. Anato Group yang bergerak dibidang pabrik batu yang hasil 

produknya di jual kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan. 

Dana yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat dapat dialokasikan 

dalam bentuk investasi yang telah disusun sesuai rencana investasi dapat 

dilakukan dalam 2 hal, yaitu dalam riil invesment maupun dalam financial 

invesment. Rill invesment meliputi investasi aktiva tetap seperti pendirian pabrik 

baru, pembelian mesin dan peralatan pendukungnya, pembelian kendaraan atau 

investasi dalam berbagai bidang keuangan. Sedangkan financial invesment 

meliputi investasi dalam surat berharga seperti pembelian saham atau obligasi 

                                                 
13

Agus Dan Irfani, Manajemen Keuangan dan Bisnis Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 9 
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yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi 

perusahaan agar tetap dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan.
14

  

Penjelasan ini menjelaskan bahwa investasi dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu Rill invesment seperti pendirian pabrik baru, pembelian mesin, dan alat 

pendukung  financial investment berarti investasi dalam surat berharga. Pada 

perusahaan CV. Anato group dapat juga melakukam investasi ini untuk tetap 

meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. 

Menurut sutrisno arti manajemen keuangan adalah semua aktivitas 

perusahaan dengan usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk memakai dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisien. 

Menurut Berk dalam hal pengambilan keputusan keuangan untuk 

keperluan bisnis bagi stockholders manajemen keuangan memiliki tiga tugas 

utama membuat keputusan investasi, membuat keputusan pendanaan dan 

mengelolah keperluan uang cash. Tugas yang paling penting dari manajemen 

keuangan adalah membuat keputusan keuangan perusahaan. Manajemen harus 

mengukur biaya dan keuntungan dari setiap investasi atau proyek dan 

memutuskan mana dari kualitas dari investasi atau proyek yang baik untuk 

mempergunakan uang yang telah di investasikan dalam perusahaan. 

Berk juga memandang bahwa manajemen keuangan harus memastikan 

bahwa perusahaan memiliki cukup uang cash untuk memenuhi kebutuhan dari 

hari ke hari.
15
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Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4. 
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Menurut Berk ada tiga tahapan yang harus di perhatiakan dalam 

pengambilan keputusan keuangan perusahaan keputusan pendanaan, keputusan 

investasi dan pengelolaan uang cash. Dan harus selalu memerhatiakan keuangan 

perusahaan cukup untuk di gunakan setiap hari. Hal ini tentunya berlaku untuk 

setiap perusahaan ketika ingin tetap meningkatkan pendapatan perusahaan harus 

memperhatikan hal-hal penting yang terkait dengan perusahaan sama halnya 

pada perusahaan CV. Anato Group dalam mengelolah aktivitas perusahaan 

tentunya akan memperhatikan segalah hal yang terkait pada perushaan. 

 Perusahaan  ketika ingin keuangan perusahaan tetap stabil pasti akan 

memperhatikan keputusan perusahaan yaitu: 

a. Keputusan pendanaan atau perolehan dana 

Segalah kebijakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan cara 

memperoleh dana seperti kebijakan untuk mencari hutang jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dan juga bisa bersumber dari dalam perusahaan 

misalnya penjualan produk yang di hasilkan oleh suatu perusahaan. 

b. Keputusan investasi 

Semua yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan untuk 

penanaman modal seperti aktiva tetap atau fixed asset. Modal bisa berupa 

tanah, gedung maupun sarana prasarana perusahaan termasuk mesin produksi. 
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Darmawan, Manajemen Keuangan Memahami Kebijakan Dividen, Teori Dan Praktiknya di 

Indonesia, (Yongyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2018), h. 2-3. 
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c. Keputusan pengelolaan aset 

Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien untuk 

mencapai tujuan perusahaan bagaimana kita menggunakan aset yang dimiliki 

oleh perusahan dalam melaksanakan pekerjaan.
16

 maksunya di sini yaitu untuk 

dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan sebaiknya memperhatikan 

keputusan-kepusan dengan baik. 

 James A.F. Stoner mengatakan manajemen yaitu  proses perencanaan, 

Pogorganisasi, pelaksanaan, dan evaluasi  terhadap usaha-usaha anngota 

organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainya untuk mencapai 

tujuan organisasi.
 17

 Maksudnya di sini yaitu manajemen adalah sesuatu yang 

di mulai dengan perencanaan sampai pada tahap evaluasi dalam perusahaan cv 

anato group yang bergerak di bidang pabrik batu tentunya sangat memerlukan 

manajemen dalam aktivitas perusahaan.  

Fungsi-fungsi manajemen pada intinya meliputu perencanaan, 

pengorganisasian antar lain yaitu 

1) Penrencanaan 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan dan 

sasaran menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan 

mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Perencanaan sering juga disebut fungsi utama manajemen 

                                                 
16

Muh Resky Nam Dan Asma, Pengantar Manajemen, (Surabaya : Qiara Media, 2019), h. 3-

4. 

17
 Sampurno wibowo, pengantar manajemen bisnis, (Bandung: Politeknik Telkom, 2009), h. 4 
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karena menentukan dasar untuk semua hal lainnya yang dilakukan para 

manajer ketika mengelola, memimpin dan mengendalikan. 

2) Pengorganisasian meliputi pemberian tugas, bagian-bagian, 

pendelegasian wewenang, mengkoordinir pekerjaan.  

3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perencanaan dan pengorganisasian, dalam pelaksanaan semua pekerja 

melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan 

sebelumnya.  

4)  Evaluasi 

Evaluasi berarti suatu upaya penilaian secara obyektif terhadap 

peraihan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi ditujukan 

sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan masa mendatang. 

Menurut suharisimi arikanto evaluasi merupakan aktivitas pengumpulan 

informasi mengenai berjalannya suatu pekerjaan yang kemudian nantinya 

dipakai dalam menetapkan alternative yang sesuai dalam pengambilan 

keputusan. 
18

fungsi-fungsi Manajemen ini dapat digunakan untuk setiap 

kegiatan usaha yang dilaksanakan agar apa yang dilaksanakan dapat 

berjalan dengan baik sesuai yang di inginkan. 

                                                 
18

Ali sandikin, isra misra dan Muhammad shole hudin, Pengantar Manajemen Dan Bisnis, ( 

Yogyakarta: K- media, 2020). h 22-77. 
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2. Peningkatan Pendapatan  

Soekartawi berpendapat bahwa pendapatan mempengaruhi banyaknya 

barang yang di konsumsi, dengan bertambahnya pendapatan manusia, maka 

barang yang di konsumsi bukan saja bertambah, tetapi kualitasnya akan juga 

meningkat. Contohya yaitu sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang 

di konsumsi kualitasnya kurang bagus, setelah ada penigkatan pendapatan beras 

yang di konsumsi beras yang sudah baik.
19

 

Penjelasan ini bermakna pendapatan itu mempengaruhi kehidupan 

manusia semakin banyak pendapatan yang diterima maka tingkat kebutuhan yang 

di inginkan akan semakin meningkat kualitasnya dan jumlah barang yang akan di 

konsumsi oleh manusia. 

Badan pusat statistic menyatakan pendapatan adalah jumlah keseluruhan 

penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa yang dalam bentuk 

uang dari apa yang telah ia kerjakan atau usaha baik dari sector formal maupun 

non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. 

Pendapatan masyarakat adalah cerminan atau gambaran dari daya beli 

masyarakat, sehingga akan mempengaruhi permintaan barang dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Masyarakat yang memiliki pendapatan setiap bulannya yang 

tinggi akan berbeda jenis dan jumlah barang yang akan di beli atau diminta 

karena pendapatan yang ia terima mendukung untuk membeli barang-barang 

yang diinginkan. Dibandingkan dengan yang gajinya hanya cukup untuk makan 

bahkan sering kekurangan, mereka hanya mampu membeli barang yang sesuai 
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Soekartawi, Faktor-Faktor Produksi, (Salemba Empat, Jakarta 2012) h. 132. 
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dengan uang yang dimiliki. Beda dengan orang yang memiliki kelebihan 

pendapatan bisa membeli banyak barang.
20

 

Badan pusat statistic berpendapat bahwa Tingkat pendapatan akan 

mempengaruhi daya beli masyarakat makin tinggi pendapatan yang di dapatkan 

oleh seseorang maka jumlah barang yang di inginkan akan bertambah karena 

mereka memiliki gaji yang cukup untuk membeli barang yang di inginkan. 

 Pendapatan  pada perusahaan dikatakan mengalami peningkatan apabila 

laba bersih yang diterima selalu mengalami kenaikan, sedangkan pada karyawan 

pendapatan di katakan meningkat apabilah adanya penambahan gaji dari 

perusahaan misalnya pemberian bonus kepada karyawan dan pemberian upah 

serta di lihat dari kehidupan yang di jalnkan. 

 Pendapatan Karyawan sangat erat kaitanya dengan pendapatan 

Perusahaan karena pendapatan Karyawan itu bersumber dari Perusahaan yang 

ditempati bekerja sama halnya dengan Karyawan yang bekerja pada perusahaan 

CV. Anato Group. Pendapatan yang mereka terima akan meningkat apabila 

mereka sering kerja lembur atau mendapat pekerjaan tambahan. 

Jika masalah yang timbul dalam perusahaan terus menerus terjadi 

perusahaan akan mengalami kerugian karena pendapatan akan menurun ketika 

masi banyak yang belum membayar lunas apabila membeli produk perusahaan 

dan menyewa alat-alat perusahaan ditambah lagi pegunjung yang datang setiap 

harinya tidak selalu banyak. 

Pendapatan seseorang dapat juga didefinisikan sebagai banyaknya 

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan 
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seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu, dapat juga diartikan sebagai 

total penerimaan yang akan diperoleh  pada periode tertentu.
21

 Dari penjelasan 

ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang 

diterimah oleh para anggota karyawan untuk jangkah waktu tertentu sebagai 

balas jasa atau factor-faktor produksi yang telah disumbangkan. 

Pendapatan Karyawan  adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari 

hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok selama ia melakukan 

pekerjaan pada perusaahaan maupun tempat kerja lainnya. kerja karyawan yang 

bersangkutan, selain upah yang dibayar untuk jam kerja biasa, pegawai mungkin 

masih menerima upah lembur yang tarifnya biasanya lebih tinggi dari tarif biasa.  

Perusahaan terkadang memiliki perjanjian pemberian bonus dengan 

karyawannya. Mereka yang mendapatkan bonus umumnya adalah para personel 

kunci dalam perusahaan. Perjanjian bonus pada umunya di dasarkan pada 

bermacam- macam faktor, misalnya, kelebihan penjualan di atas jumlah tertentu 

atau berdasarkan jumlah laba bersih perusahaan.
22

 

Pendapatan dan laba terbesar, tidak dicapai pada produksi. Pendapatan 

perusahaan berasal dari penjualan, yang di tentukan oleh berapa banyak hasil 

produksi yang bisa di jual atau di pasarkan oleh perusahaan kepada orang yang 

membutuhkan sama halnya pada perusahaan CV. Anato Group yang bergerak di 

bidang pabrik batu yang hasil produknya di jual kepada orang yang 

membutuhkan. 
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Pendapatan karyawan dapat diartikan sebagai gaji, pendapatan 

profesional adalah imbalan jasa, sumber pendapatan pengusaha adalah 

keuntungan usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan  dan tinggi besarnya suatu 

pendapatan yang diterimah itu tergantung bagaimana cara seseorang melakukan 

perencanaan dan pengelolaan terhadap suatu usaha yang dilakukan.
23

 Dalam 

pengertian ini dijelaskan bahwa pendapatan karyawan itu bersumber dari gaji dan 

tinggi rendahnya pendapatan yang diterima seorang pengusaha itu tergantung 

bagaimana manajemen yang diguankan dalam perusahaan. 

Pengertian gaji dan upah menurut Hadi Purwono adalah gaji biasanya 

dikatakan upah yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha 

pegawai kantor dan yang lain yang bekerja pada perusahaan. Gaji umumnya 

tingkatanya lebih tinggi daripada pembayaran kepada pekerja upahan. Upah 

adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut 

lamanya jam kerja.
24

  

Pengertian gaji di sini menjelaskan bahwa gaji dapat juga dikatakan 

sebagai upah namun tingkatan gaji lebih tinggi dari pada upah karena upah di 

berikan kepada pekerja sesuai dengan lamanya jam kerja atau lembur yang di 

lakukan. 

Upah dalam Islam Upah adalah transaksi yang lasim dilakukan di 

masyarakat dari berbagai status dan strata sosial tentu saja hukum dari upah 

adalah mubah (boleh) karena upah termasuk kedalam domain muamalah dimana 
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hukum asal dari setiap muamalah adalah boleh. Kecuali terdapat dalil yang 

mengharamkannya.
25

 Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al- Kahfi/18: 77. 

  ََ َ  َ  َ َ    َ َ  ََ   َ َ

 َ َ  َََ   َََََ  َ  َ  ََََ 

Terjemahnya: 

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada 
penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh 
penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu 
mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hamper 
roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkanya. Dia (musa) berkata‟‟ jika 
engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.

26
 

Makna dari penjelasan arti ayat ini dapat diketahui bahwa mendapatkan 

imbalan atas apa yang telah kita kerjakan itu boleh imbalan dalam bentuk apapun 

yang tidak di larang oleh agama atau yang diharamkan. 

Upah dalam ekonomi disebut juga dengan ijarah yang pembahasan lebih 

jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang 

dilakukan. Dalam ekonomi islam, penentuan upah pekerja sangat memegang 

teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada 

kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atau dasar kerelaan melakukanya ( dari 

yang ber-akad).  

Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dan 

pengusaha. Sehingga sebelum pekerja dipekerjakan. Harus jelas dahulu 

bagaiman upah yang akan diterimah oleh pekerja upah tersebut meliputi besarnya 
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upah dan tata cara pembayaran upah, oleh karena itu, dalam suatu perjanjian 

harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka 

terimah sesuai kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha 

membayar melebihi kemampuanya dalam pelaksanaan pemberian upah yang 

merupakan hak pekerja.
27

  

Maksudnya di sini dalam pemberian upah harus di lakukan dengan benar 

tanpa adanya kebohongan dan kecurangan yang dilakukan antara orang yang 

bekerja dengan orang yang mempekerjakan keduanya harus sama-sama untung 

agar apa yang dikerjakan tetap diridhoi Allah swt, dan tidak ada pihak yang 

merasa di rugikan sebaiknya melakukan akad terlebih dahulu. 

Rasulullah mempersaksikan bahwa tiga orang yang akan menghadap 

Allah swt dalam keadaan merugi pada hari pembalasan, yaitu ia meninggal tanpa 

memenuhi kewajibanya terhadap Allah swt , ia yang menjual seseorang yang 

merdeka dan menikmati uang penjualannya, dan ia yang mempekerjakan 

seseorang menerima jasa pekerjaan darinya namun tidak membayar upah.
28

  

Penjelasan  ini menjelaskan bahwa Upah karyawan atau pekerja  harus 

dibayar oleh seseorang yang meberikan pekerjaan sama halnya pada perusahaan 

CV. Anato Group upah harus diberikan kepada seseorang yang melakukan 

pekerjaan. 

Menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang 

menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana 
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menetapkan upah dalam Islam ketika kita menetapkan upah tidak boleh 

melakukan kezaliman terhadap pekerja ataupun di zalimi oleh pekerja. Upah juga 

hendaknya diberikan tepat waktu kepada seseorang yang melakukan pekerjaan, 

Rasulullah memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan 

upah bagi pekerja sebelum kering keringatnya. Sesuai yang di jelaskan dalam ( 

HR. Ibnu Majah, Shahih). 

َسهََّم أَْعطُُا اْْلَِجيَر أَْجَريُ قَ  ََ  ًِ ُ َعهَْي ِ َصهَّى هللاَّ ِ ْبِه ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسُُل هللاَّ ْبَم أَْن َعْه َعْبِد هللاَّ

           .يَِجفَّ َعَرقًُُ 

Artinya  

„‟Dari Abdullah Bin Umar ia berkata rasulullah saw bersabda berikanlah 
upah   kepada pekerja sebelum kering keringatnya.‟‟

29
 

Makna dari hadis ini yaitu sebagai pekerja seseorang di tuntut untuk 

menjadi pekerja keras, professional, dan sungguh-sungguh. Hal  ini di 

isyararatkan pada kata pekerjaan yang mengandung keringat. Dan upah yang 

akan dibayarkan pada karyawan harus di bayar tepat waktu sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan. Kita tidak boleh hanya mempekerjakan orang-orang 

sementara haknya tidak diberikan sama halnya pada perusahaan CV. Anato 

Group harus memberikan upah tepat waktu kepada seseorang yang melakukan 

pekerjaan. 

Pendapatan  dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh 

orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan 
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2005, VII/398, Hadis Nomor 2537 



26 

 

 
 

menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, Allah swt berfirman dalam Q. S. 

Al- Baqarah/2: 279. 

 ََ َ  َ  َََ  َََ َ  َ َ

  ََ ََََََ 

Terjemahnya: 

Jika kamu tidak melaksanakanya maka umumkanlah perang dari allah 
dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok 
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di salami 
(dirugikan).

30
 

Maksud dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendapatan yang 

diperoleh atau diberikan kepada seseorang tidak boleh mengandung kecurangan 

atau ada pihak yang dirugikan pendapatan hendaknya diberikan sesuai dengan 

aturan yang disepakati agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. 

Sedangkan pendapatan perusahaan bersumber dari 1. Jual beli 2. Sewa 

menyewa. 

a. Jual Beli 

a. Pengertian Jual beli 

Hanafiah mengatakan jual beli memiliki dua arti pertama arti 

khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan 

perak) dan semacamnya. Atau tukar menukar barang dengan uang. Arti 

umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, menurut cara 

yang khusus harta mencakup zat (barang) atau uang.
31
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Maksudnya  disini jual beli adalah transaksi yang dilakukan dengan 

menukar suatu benda dengan mata uang atau harta (barang) dengan uang. 

 Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak satu 

(penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi 

objek jual beli harus cukup dan dapat di tentukan wujud dan jumlahnya 

pada saat hak miliknya akan diserahkan kepada pembeli.
32

 “  

Rukun jual beli dalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap 

saling tukar menukar, atau saling memberi atau ijab qobul adalah kesediaan 

dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain 

dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. 

b. Syarat jual beli 

1. Barang harus diterima.  

2.  Mengetahui harga 

3. Saling menerima pertukaran apabila jual belinya uang. 

4. Di penuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli 

salam (pesanan). 

5. Harus sama dalam penukaran apabila barangnya barang ribawi.
33

 

c. Syarat barang yang di perjual belikan adalah 

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapitetapi piha penjual 

mengatakan sanggup untuk mengadakan barang itu misalnya di 
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sebuah tokoh, karena tidak mungkin memajang semua dagangan 

semuanya, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa di hadirkan 

sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang 

ada di gudang dan dalam proses pabrik ini di hukumkan sebagai 

barang yang ada. 

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu 

bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena 

pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi 

muslim. 

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut 

atau emas dalam tanah, karena emas dan ikan tersebut belum 

dimiliki. 

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
34

 

2. Sewa Menyewa 

a. Pengertian Sewa menyewa 

Menurut Subekti, sewa menyewa yaitu adanya satu pihak yang 

sanggup menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka 

waktu tertentu sedangkan pihak yang lain menyangggupi untuk melakukan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
35

 Maksudnya di sini yaitu sewa 

menyewa adalah adanya pihak yang memiliki suatu barang dan jasa atas 

                                                 
34

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), h. 118 
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benda tersebut digunakan oleh orang lain dengan catatan orang tersebut 

membayar atas jasa barang yang digunakan. 

Menurut Wiryono Prodjadikoro, sewa menyewa barang adalah 

suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang untuk mendapat 

keuntungan dari barang tersebut dengan syarat pembayaran uang sewa 

kepada pemilik barang.
36

 Maksud dari pengertian ini yaitu sewa menyewa 

berarti adanya barang yang di serahkan kepada seseorang dan orang 

tersebut mendapat keuntungan dari barang yang di sewakan dengan catatan 

harus membayar dengan uang kepada pemilik barang. 

Sewa menyewa dalam sewa menyewa si pemilik barang dan 

seseorang yang akan menyewa, pasti memperhatikan unsur pokok sewa, 

seperti barang dan harga. Sama halnya pada perusahaan cv. anato group 

yang memberlakukan sistem penyewaan pada alat perusahaan. harga sewa, 

dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau bukan uang 

perjanjiannya bukan lagi jual beli tetapi menjadi tukar menukar. 

 Sewa menyewa pada umumnya adalah suatu perjanjian yang sudah 

mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur pokoknya yaitu 

barang dan jasa. Ini berarti bahwa jika pihak pertama dan kedua telah 

sepakat maka sewa menyewa telah terjadi. 

b. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 

Transaksi sewa menyewa akan sah bila rukun dan syarat terpenuhi. 

Rukun dari sewa menyewa sebagai transaksi adalah akad atau perjanjian 

                                                 
36

Wirjono prodjodikoro, hukum perdata tentang persetujuan tertentu, ( Bandung: sumur 
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kedua bela pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan 

secara suka sama suka. Rukun sewa menyewa ada empat yaitu: 

1. Yang menyewakan 

2. Yang menyewa 

3. Barang atau sesuatu yang disewakan 

4. Harga atau nilai sewa. 

Maksudnya di sini yaitu sebelum melakukan sewa menyewa 

sebaiknya terlebih dahulu melakukan perjanjian serta memperhatikan 

rukun sewa. 

Sewa menyewa sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti: 

1. Yang menyewakan dan yang menyewa telah baliq, berakal sehat 

dan sama-sama ridho. 

2. Barang yang disewakan mempunyai faedah yang berharga, 

faedahnya dapat dinikmati oleh orang yang menyewa dan kadarnya 

jelas. 

3. Harga sewa dan keadaanya jelas. 

4. Barang yang di ambil manfaatnya, harus tetap wujudnya sampai 

waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. 

5. Waktunya harus di ketahui dengan jelas kapan berakhir. 

6. Dalam sewa adakalanya berupa jasa.
37
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c. Berakhirnya Sewa Menyewa 

Menurut hanafiyah akad ijara berakhir dengan meninggalnya 

seseorang dari kedua orang yang berakad. Sewa menyewa hanya hak 

manfaat maka tidak dapat di wariskan karena kewarisannya berlaku untuk 

benda yang dimiliki.
38

 

Pengakuan pendapatan menekankan bahwa pendapatan itu harus diakui 

saat periode pendapatan itu terjadi pengakuan pendapatan dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Sifat dan komponen pendapatan 

Mengugkapkan penafsiran pendapatan, pendapatan ditafsirkan dalam 

tiga cara yaitu sebagai arus kas masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari 

penjualan barang atau jasa. Sebagai arus keluar barang atau jasa kepada 

pelanggan atau sebagai penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama 

periode tertentu yang telah diterapkan. 

b. Pengukuran Pendapatan 

Dilakukan dengan menggunakan nilai produk atau jasa yang di 

pertukarkan saat transaksi. Umumnya hanya pada tanggal penjualan dapat 

dilakukan pengukuran pendapatan secara obyektif dan dapat diverifikasi, yaitu 

harga jual. 

c. Waktu pengakuan pendapatan 

Umumnya diakui jika telah direalisasi atau dapat direlasi dan 

dihasilkan. Pendapatan dianggap telah dihasilkan apabila sebuah entitas telah 
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 Rosalina, fikih muamalah dan aplikasinya pada perbankan syariah,(padang: hayfa Press, 
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melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat 

yang direpresentasikan oleh pendapatan. Pengakuan pendapatan menjelaskan 

pendapatan diakui pada saat produksi selesai, tanggal penjual, atau 

penerimaan kas atau bank.
39

 

Pendapatan pada perusahaan dikatakan mengalami peningkatan 

apabila laba bersih  yang diterima selalu mengalami kenaikan, sedangkan 

pada karyawan pendapatan dikatakan meningkat apabila adanya perubahan 

gaji atau penambahan gaji yang diterima dari perusahaan baik yang bersumber 

dari upah maupun bonus. 

Pendapatan tidak lancar dapat di sebabkan karena adanya piutang, 

Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan ( 

umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik dari akibat penyerahan 

barang dan jasa secara kredit. Piutang juga dapat di artikan utang yang harus 

dibayar oleh seseorang yang melakukan kesepakatan utang dengan perusahaan 

sesuai dengan batas waktu yang sudah di tentukan.
40

 Sama halnya pada 

perusahaan CV. Anato Group yang dalam pengelolaan perusahaan 

memberlakukan sistem kredit pada konsumen yang ingin membeli produk 

perusahaan dan menyewa alat-alat perusahaan. 
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Suharli Michell, Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip akuntansi, (Jakarta: Grasindo, 

2009), h. 14-15. 
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3. Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen keuangan syariah adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi 

keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan 

pada perusahaan.
41

  

Maksud dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa Manajemen keuangan 

syariah dikelolah dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi 

cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan 

dialokasikan dijalankan sesuai prinsip syariah agama islam agar apa yang kita 

kerjakan tidak di haramkan oleh Allah swt. 

 Pandangan islam terhadap manajemen adalah segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti 

dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini 

merupakan prinsip utama dalam ajaran islam.
42

 

Maksudya di sini yaitu dalam mengerjakan sesuatu harus menggunakan  

arah pekerjaan yang jelas landasan yang mantap, dan cara mendapatkanya yang 

transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh allah. Manajemen 

dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, cepat, dan tuntas 

merupakan hal yang diisyaratkan dalam ajaran Islam, dari penjelasan  ini maka 

dapat dikatakan manajemen keuangan syariah harus di kelola sesuai manajemen 

syariah. 
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Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Yongyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2014), h. 2 
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Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai 

keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah 

kegiatan dilandaskan dengan nilai tauhid. Maka diharapkan perilakunya akan 

terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Karena menyadari ada pengawasan dari yang maha tinggi, yaitu Allah swt. 

Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila mementingkan perilaku 

yang terkait dengan nilai-nilai keimanan, mementingkan adanya struktur 

organisasi, serta membahas sistem yang akan digunakan dalam perusahaan agar 

perusahaan tetap berjalan dengan baik.
43

 Sama halnya pada perusahaan CV. 

Anato Group harus memperhatikan manajemen yang digunakan oleh 

perusahaan.” Sesuai firman Allah swt dalam (Q.S. Az- Zalzalah/ 99 : 7-8) 

َ  َ ََ  َََََ َ  َ ََ َ ََ 

Terjemahnya: 

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarra, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat 
zarra,niscaya dia akan melihat (balasannya).

44
 

Ayat ini menjelaskan  bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 

bersikap jujur dalam artian tidak ada kecurangan yang boleh dilakukan sekecil 

apapun itu, sama halnya dalam menjalankan segala aktivitas prusahaan harus 

mempertahankan yang namanya kejujuran agar usaha yang kita jalankan tidak di 

haramkan atau di benci oleh Allah swt. Sehingga usaha yang kita lakukan dapat 

selalu dilancarkan. 

                                                 
43

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, h. 15-17. 

44
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (PT.Sygma Examedia Arkanlema, Bandung,2010), h. 599. 
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Menurut ashraf usmani Murabahah menduduki porsi 66% transaksi yang 

terjadi di dunia. Pembiayaan murabaha paling dominan di terapkan di perbankan 

syariah. Produk unggulan yang terdapat pada bank syariah yaitu aspek syariah 

yan berpedoman pada syariat islam dimana dalam kegiatan yang dilakukan tidak 

boleh ada Riba, Maisir, Gharar dan Batil.
45

 

 penjelasan ini memberikan pengetahuan bahwa murabahah paling 

dominan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tetap berpedoman pada 

syariat islam yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam segalah perbuatan.” 

Mekanisme pengelolaan keuangan syariah  ada tiga kategori mekanisme 

keuangan berbasis jual beli, mekanisme keuangan berbasis sewa menyewa, 

mekanisme  keuangan berbasis utang. 

a. Mekanisme keuangan jual beli 

1) Murabahah 

Definisi fiqih Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, 

dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, 

temasuk harga pembelian barang kepada pembeli, dan mengisyaratkan 

keuntungan yang akan diperoleh. 

2) Salam  

Definisi salam artinya salaf (pendahuluan). Secara terminology 

tarif. Muamalah salam adalah panjualan sesuatu yang di sebutkan sifat-

sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam 
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Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, Akad Pembiayaan Murabahah di 
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tanggungan penjual, dimana syarat tersebut di antaranya adalah 

mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (akad di sepakati). 

3) Istishna 

Definisi fikih menurut jumhur ulama  istishna sama dengan salam 

yaitu dari segi obyek pesanannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih 

dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaanya hanya pada sistem 

pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang di terima 

dan istishna bisa di awali, di tengah atau akhir pesanan yang di minta.   

Aspek syariah menurut beberapa jumhur ulama Istishna adalah 

salah satu bentuk jual beli dalam fiqih muamalah, sehinggah memandang 

akan ini sama dengan salam (jual beli pesanan). Dan dalam pengelolaan 

tidak terdapat rib Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 275. 

  َ  َ  ََََََ َ   َ

   َََََ ََ َ  َ َ  ََ  ََ

  َ َ   َََ   َ ََ  َ  َ  َََ

   ََََ ََ  َ َ ََ َ َ َ

َََ 

Terjemahnya 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
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larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

46
 

b. Mekanisme keuangan sewa- menyewa 

Ijarah definisi fikih al ijarah di sebut akad pemindahan hak guna 

manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa/upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud 

manfaat di sini yaitu berguna, barang yang mempunyai banyak manfaat dan 

selama menggunakanya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau 

musnah. 

c. Mekanisme keuangan berbasis utang 

Pinjaman qardh atau iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara 

terminology muamalah tarif adalah memiliki sesuatu yang harus di 

kembalikan dengan pengganti yang sama. 

Aspek syariah qardh itu Mubah boleh. Yang didasarkan atas asas 

saling menolong dalam kebaikan.
47

   

Pengelolaan keuangan syariah yang baik yang berhubungan dengan 

jual beli, sewa-menyewa dan utang sebaiknya menggunakan makanisme yang 

berbasis keuangan syariah dalam pengelolaanya. 
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4. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah 

 Prinsip di dalam manajemen keuangan syariah di kutip dari BMT BUMD  

a. Prinsip keuangan menurut al- Qur‟an 

Prinsip dalam al-quran dijelaskan bahwa sistem keuangan yang 

diperbolehkan menurut Islam ialah yang tidak mengandung riba. Riba berarti 

bunga pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam. Yang besarnya 

tergantung masing-masing instansi.
48

 

Prinsip ini menjelaskan bahwa sistem keuangan yang diperbolehkan 

menurut Islam ialah yang tidak mengandung riba sama sekali dalam transaksi 

yang dilakukan. 

C. Tinjauan Konseptual 

Sebagai alur pikir dalam penelitian ini peneliti jelaskan pengertian dari judul 

yang diteliti, Manajemen Keuangan Cv. Anato Group dalam Meningkatkan 

Pendapatan Karyawan di Kelurahan Data (Analisis Manajemen Keuangan Syariah )”. 

Gambaran yang  jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian 

ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau 

batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interprestasi dasar 

dalam pengembangan penelitian.  

1. Manajemen keuangan Perusahaan Cv. Anato Group adalah manajemen 

keuangan Perusahaan Cv. Anato group tak terlepas dari proses perencanaan. 

Pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam mengelolah keuangan 

perusahaan dan sumber pendapatan berasal dari hasil penjualan dan 

                                                 
48
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penyewaan. Yang sistemnya juga memberlakukan pembayaran kredit, serta 

bagaima proses pemberian gaji dan upah pada karyawan. 

2. Perusahaan Cv. Anato Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pabrik batu, Perusahaan Cv. Anatao Group didirikan pada tahun 2013. 

Sumber pendapatan perusahaan ini bersumber dari penjualan dan penyewaan 

alat perusahaan. hasil produksi pada perusahaan ini yaitu Batu Gunung, 

Medium, Abu Batu, Sirtu, Timbunan, dan Kerikil. Untuk alat perusahaan yang 

di sewakan yaitu Reksa dan Loader.  

3. Peningkatan Pendapatan adalah jumlah keseluruhan penghasilan yang di 

terima oleh seseorang sebagai balas jasa yang dalam bentuk uang dari apa 

yang telah ia kerjakan atau usaha baik dari sektor formal maupun non formal 

yang terhitung dalam jangka waktu tertentu, dan semakin tinggi pendapatan 

seseorang jumlah barang yang dibutuhkan juga akan meningkat karena ia 

mempunyai uang yang cukup untuk belanja.  

4. Manajemen Keuangan syariah  adalah suatu pengelolaan keuangan yang 

dilakukan berdasarkan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan 

Al- Hadis. Dimana Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan kepada 

ummat islam sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan 

larangan dalam menjalankan kehidupan. Sedangkan Al-Hadis adalah segalah 

sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi 

Muhammad saw. Sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al- 

Qur‟an.
49
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Berdasarkan pengertian diatas maka  Yang dimaksud pada judul skripsi 

adalah Manajemen Keuangan CV. Anato Group dalam Meningkatkan Pendapatan 

Karyawan di Kelurahan Data (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). 

D. Kerangka Pikir 

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal 

yang bermuara pada pencarian keridaan Allah swt. Oleh sebab itu  maka segalah 

sesuatu langkah yang di ambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus 

berdasarkan aturan-aturan Allah swt, yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan Hadis.
50

 

Yang sangat melarang adanya kecurangan dalam menjalankan segala aktifitas 

manajemen dalam perusahaan maupunm kehidupan sehari-hari. Kita diharuskan 

melakukan manajemen sesuai ajaran Islam. Agar apa yang kita kerjakan bisa 

mendapatkan keberkahaan di dunia maupun di akhirat. 

Penelitian membahas mengenai Manajemen Keuangan Cv. Anato Group 

dalam Meningkatkan Pendapatan Karyawan di Kelurahan Data Kabupaten Pinrang 

dianalisis dari Manajemen Keuangan Syariah. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas  mengenai penelitian ini, maka 

penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

  

                                                 
50

Iwan Aprianto et al., eds., Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam, (Yongyakarta: CV. 

Budi Utama, 2020), h. 53. 



41 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman 

penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa 

mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, 

mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.
51

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian berisi uraian tentang pendekatan penelitian yang di 

pilih yaitu pendekatan penelitian kualitatif.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. 

Metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil 

penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks narative sehingga lebih mudah untuk 

dipahami.
52

 

Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi dan 

informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. 

Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan 

subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan 
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penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi 

di lapangan. Ketiga peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu 

memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.” 

B. Lokasi dan Waktu 

1. Lokasi penelitian di perusahaan Cv. Anato group yang terletak di kelurahan 

data. Perusahaan Cv. Anato Group didirikan pada tahun 2013 

Pemilik perusahaan bernama H. Abdul Muh Thalib. Perusahaan ini 

adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pabrik batu yang hasil 

produknya di jual kepada orang-orang yang membutuhkan karyawan yang 

bekerja pada perusahaan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda ada yang 

dari bungi, kamali, Rajang , sidrap, jawa dan kelurahan  data. Motto Pada 

perusahaan ini yaitu utamakan sholat dan keselamatan kerja. 

2. Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua, 

Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 

bulan.  

C. Fokus Penelitian  

Berdasarkan judul penulis maka fokus penelitian tentang Manajemen 

Keuangan CV. Anato Group dalam Meningkatkan pendapatan karyawan di kelurahan 

data Analisis Manajemen keuangan syariah. 

D. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun 

berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya 
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guna keperluan penelitian tersebut.
53

 Dalam penelitian lazim yang terdapat dua jenis 

data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan di catatat untuk pertama kalinya.
54

 Dengan kata lain diambil oleh peneliti 

secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga ke 

empat dan seterusnya. Dalam peneliti ini data diperoleh langsung dari lapangan 

baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang konsep 

manajemen keuangan CV. Anato Group di kelurahan data. Data primer dalam hal 

ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam 

permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari manajer 

Perusahaan, Karyawan, Dan kasir. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.
55

 Data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta 

melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari Kepustakaan 

dan internet, untuk penelitian ini data sekunder di peroleh dari tetangga atau 

masyarakat perusahaan yang melihat aktivitas perusahaan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, 

peneliti terlibat langsung dilokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah: 

Teknik case study dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung 

ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret 

berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu.
56

 

1. Wawancara  

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interviuw guide (panduan wawancara) yang terkait dengan judul 

penelitian yang akan dilakukan.
57

 Adapun yang menjadi narasumber dalam 

wawancara untuk skripsi ini yaitu, kasir, manajer dan karyawan yang ada pada 

perusahaan serta Masyarakat. 

2. Observasi 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi yang akan 

dilakukan peneliti pada CV. Anato Group yaitu mengumpulkan data secara 
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langsung tentang bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas yang terkait 

dengan transaksi yang dilakukan kepada konsumen dan bagaimana proses 

manajemen yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat meningkatkan 

pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas dalam perusahaan berfokus pada 

penjualan dan penyewaan alat perusahaan untuk mendapatkan pendapatan bagi 

perusahaan sistem penjualan dan penyewaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

pesan secara langsung dan pesan order yang harga setiap produk berbeda 

begitupun dengan alat yang disewakan. Pada perusahaan ini juga memberlakukan 

sistem kredit tetapi tidak ada riba sama sekali. Dan melakukan penjualan dan 

penyewaab keluar daera untuk meningkatkan pendapatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang 

ada pada subjek/responden yang bekerja pada perusahaan.
58

Dokumen bisa 

berbentuk tulisan dan gambar. Peneliti akan mengumpulkan gambar sebagai 

bukti kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang di butuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
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F. Uji Keabsahan Data  

Keabsahan data yaitu data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh 

peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga data 

yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan nantinya.  

Menurut sugiyono dalam melakukan uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif yaitu mengggunakan : 

1. Uji credibility (uji kesahihan internal) 

Uji kesahihan internal , dilakukan untuk membuat kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian. Dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, diskusi, analisis kasus negative dan pengecekan data. 

Dalam hal ini peneliti akan mengamati kembali data-data yang diperoleh saat 

melakukan penelitian untuk menghindari adanya data yang tidak sesuai. 

2. Uji cofirmability (uji obyektifitas) 

 Data yang diperoleh dikatakan cofirmability apabila data tersebut 

disepakati oleh banyak orang , ada proses yang dilakukan dan hasil yang di 

dapatkan bukan yang mengada-gada atau sumbernya tidak jelas.
59

 

 Uji keabsahan data di sini menjelaskan bahwa dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu uji credibility dan cofirmability di sini dijelaskan bahwa kita harus 

melakukan pengamatan ulang mengenai data yang telah kita peroleh. Data yang 

diperole menunjukkan bahwa sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan 

dan penyewaan sehingga manajemen keuangan berfokus pada dua hal tesebut. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengindraan (description) dan penyusunan 

transkrip serta material lain yang telah terkumpul.
60

 Maksudnya agar peneliti dapat 

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya 

kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan 

dilapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus 

atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatau fenomena dan 

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang 

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. 

 Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Teknik  reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal 

pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian 

membuang data yang dianggap tidak penting. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Peneliti  melakukan interprestasi dan penetapan makna dari data yang 

tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara
61

. Kesimpulan 

sementara itu akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan 

pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu 
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kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bukan 

sesuatu yang direkayasa. 

 

 

 

  



 

50 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Konsep Manajemen Keuangan  Cv. Anato Group 

 Menurut Sutrisno manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan 

dengan usaha untuk memperoleh dana perusahaan atau keuntungan dari perusahaan 

agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.
 62

  

Perusahaan  CV. Anato Group ketika ingin menjalankan aktivitas perusahaan 

tentunya tak terlepas dari konsep manajemen keuangan. Seperti yang dikatakan oleh 

Abdul Kadir Manajer perusahaan.  

Manajemen keuangan yang di terapkan pada perusahaan ini yang bergerak di 
bidang pabrik batu yang pendapatanya bersumber dari penjualan produk dan 
penyewaan alat perusahaan tentunya tak terlepas dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa 
aktivitas perusahaan berjalan dengan baik karena sumber pendapatan 
perusahaan hanya dari penjualan produk dan penyewaan kami hanya berfokus 
pada bagaimana manajemen keuangan jual beli dan manajemen keuangan 
sewa yang di terapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi 
perusahaan.

63
 

Manajer perusahaan CV. Anato Group mengatakan bahwa dalam mengelolah 

Keuangan perusahaan pasti memperhatikan proses perencanaan, pengorganiasian, 

pelaksanaan,  dan evaluasi. Berhubung Sumber pendapatan yang di terimah pada 

perusahaan  hanya bersumber dari   hasil penjualan produk dan penyewaan alat, maka 

perusahaan hanya berfokus kepada kedua sumber pendapatan perusahaan.  
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Abdul Kadir Manajer perusahaan mengatakan bahwa dalam: 

1. Perencanaan  

Perencanaan sangat penting untuk dilakukan dalam menjalankan segala 
aktivitas perusahaan karena berjalan baik tidakya suatu kegiatan itu juga 
tergantung pada bagaimana perencanaan yang telah di susun sebelum 
melakukan kegiatan. Pada perusahaan cv. anato group yang bergerak di 
bidang pabrik batu yang sumber pendapatannya dari hasil penjualan dan 
penyewaan alat perusahaan kepada orang orang yang membutuhkan. 
Tentunya dalam perencanaan harus benar-benar fokus pada hal-hal yang 
berkaitan dengan jual beli dan sewa, serta berusaha bagaimana agar 
pembayaran kredit yang dilakukan oleh seseorang tidak berpengaruh 
pada perusahaan. Bagaimana penetapan harga yang akan di tetapkan 
setiap produknya dan setiap barang yang akan di sewa bagaimana sistem 
jual beli dan sewa yang akan dilakukan serta memperhatikan resiko 
yang akan timbul kedepanya bagaimana untuk berjaga-jaga jangan 
sampai perusahaan mengalami kerugian.untuk upah dan gaji karyawan 
akan dibayar 1 bulan sekali setiap tanggal 2, untuk penjualan dan 
penyewaan perusahaan berusaha menjual beberapa produk keluar daerah 
serta menyewakan alat-alat perusahaan. untuk setiap transaksi yang 
dilakukan harus jelas dan di antara pihak tidak akan ada yang di rugikan 
dan tidak menerapkan riba sama sekali dalam aktivitas perusahaan.

64
  

Proses perencanaan yang dilakukan perusahaan berfokus pada jual beli dan 

sewa menyewa serta pemberian gaji dan upah bagi para karyawan yang bekerja pada 

perusahaan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian dalam hal ini perusahaan membagi pekerjaan yang akan 

di lakukan sesuai dengan bidang masing-masing pada perusahaan ini beberapa 

pembagian tugas untuk karyawan di antaranya yaitu: 

a. Manajer perusahaan yang bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi 

karyawan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. 

b. karyawan pabrik, adalah karyawan yang memiliki tugas menjaga pabrik 

selama beroperasi untuk menghasilkan batu kerikil.  

c. Karyawan Excavator adalah karyawan yang bertugas untuk memindahkan 

batu atau tanah timbunan ke  tempat yang lain dan untuk menggali. 

d. Sopir bertugas untuk mengantar produk kepada karyawan.  
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e. Karyawan Amp mixing plt adalah karyawan yang bertugas menjaga 

pabrik yang khusus memproduksi produk yang digunakan untuk membuat 

beton aspal.  

f. Karyawan Operator Loader adalah karyawan yang bertugas untuk 

memuat material kedalam alat pengangkut. 

g. Karyawan Kasir adalah karyawan yang bertugas untuk mencatat pesanan 

yang masuk dan keluar serta menerima pembayaran apabila ada seseorang 

yang ingin berbagi.
65

 

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh manajer perusahaan bahwa untuk 

menjalankan  aktivitas perusahaan tentunya akan melakukan perencanaan 

terlebih dahulu kemudian melakukan pengorganisasian agar yang di kerjakan 

terarah dan memiliki tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan. dan tak terlepas 

dari tahap pelaksanaan dan evaluasi. 

Untuk tahap pelaksanaan perusahaan berfokus pada penjualan produk 

perusahaan dan penyewaan alat perusahaan bagi orang-orang yang membutuhkan 

3. Pelaksanaan 

Irma  karyawan admisitrasi (Kasir) perusahaan mengatakan bahwa: 

proses penjualan produk perusahaan menyiapkan atau menjual produk 
seperti Batu Gunung               Medium (   )                 
Abu  Batu   .100.000      Sirtu  dan Timbunan            (   ) 
Kerikil (CP) terbagi menjadi tiga macam yaitu CP 1/2              . 
CP 2/3               . CP 3/5                  Untuk pembeli.

66
 

Perusahaan ini memiliki lima produk yang menjadi sumber pendapatan 

perusahaan seperti yang dikatakan oleh Irma bahwa di perusahaan memiliki lima 

macam produk yang di jual degan harga yang berbeda di setiap macam 
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produknya kepada orang yang membutuhkan. Seperti batu gunung, medium, abu 

batu, sirtu dan timbunan. 

 Abdul  Kadir  manajer perusahaan mengatakan bahwa: 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dijual kepada orang-orang yang 
membutuhkan atau siapa saja yang ingin membeli produk yang di 
hasilkan oleh perusahaan. untuk bisa  menjual produk lebih banyak 
produk yang di hasilkan perusahaan sudah di pasarkan  keluar daerah 
sampai ke Malundra, Kalimantan, Malimpung, Toraja, Mamasa, dan  
Majene. Sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

67
 

Manajer perusahaan mengatakan untuk menambah penghasilan   

penjualan perusahaan di jual untuk semua orang yang ingin membeli produk 

perusahaan dan sejauh ini produk yang dihasilkan perusahaan sudah dijual  

keluar daerah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak perusahaan 

dan pihak pembeli. Abdul Kadir  manajer perusahaan mengatakan bahwa: 

Seseorang yang ingin membeli produk perusahaan bisa secara langsung 
masuk ke perusahaan untuk memesan produk yang ingin di beli atau 
pesan secara online sesuai dengan kesepakatan untuk seseorang yang 
ingin memesan barang secara online yang keluar daerah perusahaan 
pasti membuat kontrak antara pihak perusahaan dan pihak pembeli 
untuk membahas kesepakatan mengenai harga yang harus di bayar.

68
 

 Manajer perusahaan mengatakan bahwa ada dua cara yang dapat 

dilakukan ketika ingin membeli produk perusahaan pesan secara langsung atau 

po. Abdul kadir  manajer perusahaan mengenai pembayaran mengatakan bahwa: 

Pembayaran pada perusahaan ini untuk seseorang yang melakukan PO 
diharuskan membayar DP terlebih dahulu untuk pembeli yang datang ke 
perusahaan dapat membayar secara lunas atau kredit, pembayaran kredit 
tidak diberikan oleh sembarang orang yang bisa melakukan pembayaran 
kredit umunya adalah seseorang yang benar-benar sudah di percaya dari 
pihak perusahaan dan langganan perusahaan untuk menghindari 
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kerugian bagi perusahaan. dan perusahaan selalu berusaha untuk bisa 
menjual produk ke beberapa daerah.

69
  

 Pada perusahaan ini pembayaran dapat dilakukan dengan cara langsung 

melunasi dan melakukan pembayaran kredit. Kredit atau hutang Piutang adalah 

sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk 

kas) dari pihak lain, baik dari akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. 

Piutang juga dapat di artikan utang yang harus di bayar oleh seseorang yang 

melakukan kesepakatan utang dengan perusahaan sesuai dengan batas waktu 

yang sudah di tentukan.
70

   

 Berbicara tentang kredit pasti tidak terlepas dari apakah ada bunga yang 

di terapkan atau tidak. Abdul Kadir  manajer perusahaan mengatakan bahwa: 

Pembayaran kredit yang biasanya dilakukan oleh pelanggan yang 
dibayar sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara perusahaan itu 
tidak menerapkan  sistem denda atau bunga jika mereka lambat 
membayar pasti akan membayar jumlah sesuai yang disepakati 
sebelumnya.

71
 

 Perusahaan ini dalam mengelolah keuangan perusahaan tidak 

menetapkan riba sama sekali kepada pembeli yang melakukan  pembayaran 

kredit dengan catatan yang bisa melakukan kredit adalah orang yang benar-benar 

sudah dipercaya dari pihak perusahaan bahwa mereka akan membayar kredit 

yang dilakukan agar tidak merugikan perusahaan.  

Perusahaan ini untuk memperoleh pendapatan itu juga bersumber dari 

penyewaan alat perusahaan ke pada seseorang yang membutuhkan, wawancara 
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dengan abdul kadir  manajer yang mempertanyakan berapa harga sewa untuk 

alat-alat perusahaan yang di sewakan beliau mengatakan bahwa: 

Perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan 
memberlakukan sitem penyewaan alat-alat perusahaan kepada seseorang 
yang membutuhkan alat yang disewakan seperti Reksa dan Loader yang 
disewa seharga Rp. 2.500.000.00 perhari atau tujuh puluh lima juta satu 
bulan.”

72
 

Perusahaan ini untuk penyewaan ada 2 alat yang dapat di sewa yaitu 

reksa dan loader yang disewakan seharga Rp.2.500.000 perhari. 

Pada perusahaan ini juga menyewakan alat perusahaan seperti reksa dan 

loader, proses penyewaan dapat dilakukan dengan cara abdul kadir mengatakan 

bahwa: 

Proses  sewa prosesnya sama dengan penjualan produk dapat dilakukan 
dengan cara langsung datang ke perusahaan atau PO sesuai dengan 
kesepakatan yang dilakukan antara pihak perusahaan dan pihak 
penyewa dan untuk pembayaran secara kredit juga dapat dilakukan tapi 
bukan sembarang orang yang bisa melakukannya atau bisa dikatakan 
untuk penyewaan sistem yang digunakan sama seperti penjualan 
produk.

73
 

   Pada perusahaan ini sistem manajemen yang diterapkan pada 

penyewaan alat perusahaan itu sama dengan jual beli produk perusahaan di mana 

dapat dilakukan secara langsung dan PO susuai dengan kesepakatan antara pihak 

perusahaan dan penyewa untuk memperoleh pendapatan. Irma  kasir pada 

perusahaan mengatakan bahwa:  
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Pendapatan pada perusahaan setiap harinya bisa tembus  Rp.20.000.000 
juta untuk penjualan  penyewaan alat setiap harinya bisa sedangkan 
pengeluaran bisa mencapai Rp 5.000.000 juta untuk tiap harinya.

74
 

  Penjelasan yang di kemukaan oleh Irma  karyawan bagian kasir bahwa 

untuk pendapatan yang di terima perusahaan bisa mencapai Rp.20.000.000 

perhari dari penjualan produk dan penyewaan alat serta pengeluaran bisa 

mencapai Rp.5.000.000. 

Pendapatan perusahaan dari tahun 2020-2021 
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No  Bulan Tahun 2020 Tahun 2021 

1 Januari  Rp. 350.100.000 Rp. 405.200.000 

2 Februari  Rp. 360.500.000 Rp. 410.100.000 

3 Maret  Rp. 365.800.000 Rp. 385.200.000 

4 April  Rp. 350.200.000 Rp. 354.000.000 

5 Mei  Rp. 340.000.000 Rp. 440.000.000 

6 Juni  Rp. 355.400.000 Rp. 425.400.000 

7 Juli  Rp. 380.600.000 Rp. 384.000.000 

8 Agustus  Rp. 365.200.000 Rp. 365.200.000 

9 September  Rp. 325.600.000 Rp. 376.300.000 

10 November  Rp. 300.000.000 Rp. 400.000.000 

11 Oktober  Rp. 320.300.000 Rp. 430.700.000 

12 Desember  Rp. 342.000.000 Rp. 442.000.000 

13 Total Pendapatan  Rp. 4.155.700.000   Rp. 4,818,100,000  
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Pada tabel pendapatan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan setiap 

bulannya tidak menentu atau mengalami naik turun, akan tetapi pendapatan 

mengalami peningkatan karena pendapatan pada tahun 2021 lebih besar di 

bandingkan dengan pendapatan tahun 2020.  

Wawancara dengan santi  masyarakat setempat dengan mempertanyakan 

bagaimana sistem penjualan dan penyewaan pada perusahaan cv. anato group 

serta berapa pendapatan karyawan pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Perusahaan cv. anato untuk penjualan yang biasanya di lakukan pembeli 
dapat secara langsung datang ke perusahaan begitupun dengan sewa 
menyewa. Dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai 
produk yang akan di beli atau alat yang akan di sewa dan jika memang 
di butuhkan kontrak dalam penjualan akan di buatkan terutama yang 
melakukan penyewaan. Perusahaan ini juga memberlakukan sistem 
penjualan dan penyewaan secara po. Pada perusahaan ini juga 
memberlakukan yang namanya kredit bagi perusahaan. namun yang bisa 
melakukan pembayaran kredit bukan sembarang orang. Untuk 
pendapatan karyawan seperti yang pernah di katakana Irma kasir pada 
perusahaan beliau mengatakan bahwa untuk pendapatan itu berbeda 
setiap jenis pekerjaan. Dan pendapatan itu di pengaruhi sering 
masuknya kerja suatu karyawan karena sistem penggajian itu harian 
namun di terima di bulanan.

75
  

4. Evaluasi 

Abdul Kadir manajer mengatakan bahwa berbicara tentang  Evaluasi 
berarti  suatu proses perbandingan dan pengukuran dalam hal ini dari 
pihak perusahaan memeriksa apakah segala aktivitas yang telah 
dilakukan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan rencana 
yang telah dilakukan sebelumnya, jika belum pihak perusahaan bisa 
memperbaiki, hal-hal yang perlu di perbaiki untuk kedepanya agar 
perusahaan tetap berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kerugian. 

Sejauh ini perusahaan alhamdulilah dalam keadaan baik, apa yang di 
rencanakan bisa di kerjakan dan tidak ada pihak yang di rugikan dan 
tetap menghindari yang namanya riba walaupun dalam pengelolaanya 
masi ada beberapa kendala misalnya ada yang membayar kredit namun 
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itu tentunya menjadi tantangan bagi perusahaan hal apa saja yang bisa 
dilakukan agar kredit tidak mempengaruhi keuangan perusahaan.

76
  

Proses manajemen keuangan yang di terapkan pada perusahaan berfokus pada 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, serta melaksanakan jual 

beli, penyewaan barang dan mengelola utang piutang. Dan tetap menghindari yang 

namanya riba, ketika ingin melakukan transaksi harus ada kesepakatan terlebih 

dahulu antara kedua bela pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

B. Peningkatan Pendapatan Karyawan Yang Bekerja Pada Perusahaan CV. 

Anato Group 

Pendapatan karyawan pada umunya bersumber dari Gaji dan upah,  menurut 

Hadi Purwono adalah gaji biasanya dikatakan upah yang dibayarkan kepada 

pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor dan yang lain yang bekerja pada 

perusahaan. Gaji umumnya tingkatanya lebih tinggi daripada pembayaran kepada 

pekerja upahan. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang 

dibayar menurut lamanya jam kerja.
77

  

Pada Perusahaan Cv. Anato Group sumber pendapatan karyawan bersumber 

dari  

1. Gaji pokok 

Gaji pokok pekerja pada perusahaan ini berbeda, tergantung posisi pada 

perusahaan atau jenis pekerjaan yang dilakukan, untuk manajer gaji pokok dalam 

sebulan Rp.160.000, kasir Rp. 85.000, loader Rp.165.000, Amp/Mixing 

Rp.85.000, pabrik Rp.120, excavator Rp.100.000.  
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2. Upah 

Upah karyawan pada perusahaan ini tidak sama semua terhantung pada 

jenis pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan, untuk manajer upah yang di 

berikan Rp.30.000 perjam, kasir Rp.20.000 perjam, loader Rp.25.000 perjam, 

Amp/Mixing Rp.20.000 perjam, pabrik Rp.20.000 perjam excavator Rp.30.000 

perjam.  

3. Sitem penggajian dan pemberian upah 

sistem penggajian dari pihak perusahaan dan karyawan sebelumnya sudah 

sepakat bahwa  gaji di hitung harian tetapi akan di terima 1 bulan sekali 

begitupun dengan upah akan di bayar 1 bulan stiap tanggal 2 sekali karyawan 

yang tidak masuk bekerja tidak akan mendapatkan gaji dan upah.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada manajer dan karyawan yang 

mempertanyakan mengenai pendapatan.  

 Abdul Kadir  Manajer mengatakan bahwa:  

Sumber pendapatan karyawan itu bersumber dari gaji dan upah yang akan di 
berikan kepada karyawan yang ada pada perusahaan gaji pekerja dan upah 
akan dibayar 1 kali 1 bulan sesuai dengan kesepakatan.

78
 

Menurut Abdul Kadir selaku manajer perusahaan beliau mengatakan bahwa 

sumber pendapatan karyawan itu bersumber dari gaji dan upah yang di berikan 

kepada semua karyawan yang ada pada perusahaan yang akan di bayar 1 kali dalam 1 

bulan. 

wawancara yang dilakukan kepada  Abdul kadir  manajer perusahaan 

mengenai pendapatan beliau mengatakan bahwa: 
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Pendapatan yang saya terima untuk gaji dalam 1 bulan itu mencapai 
Rp.5.000.000 sampai Rp.6.000.000 dan terkadang saya juga menerimah bonus 
dari perusahaan. dan Alhamdulillah selama bekerja pada perusahaan ini 
kebutuhan saya dan keluarga sudah bisa terpenuhi.

79
 

Abdul Kadir mengatakan bahwa untuk pendapatan yang dia terima sebagai 

manajer perusahaan dalam setiap bulan bisa mencapai Rp.5.000.000-Rp.6.000.000 

dalam satu bulan dan setelah ia bekerja pada perusahaan dia sudah bisa memenuhi 

kebutuhan keluarganya. 

Wawancara yang dilakukan kepada Mayang Sari  karyawan  administrasi 

(Kasir) Mengenai pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan 

bahwa: 

Karyawan bagian kasir itu di gaji 1 hari 85 ribu atau dalam 1 bulan 
Rp.2.550.000 sedangkan untuk upah di bayar 20 ribu perjam untuk bagian 
kasir. Semakin sering kami lembur maka upah yang kami dapatkan juga akan 
semakin bertambah total pendapatan yang biasa saya terima dalam satu bulan 
itu bisa mencapai Rp. 3.000.000. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini 
saya juga sudah dapat membeli motor yang dulunya belum saya miliki.

80
 

Mayang sari mengatakan bahwa untuk gaji yang diterima dalam 1 bulan bisa 

mencapai Rp.2.550.000 sampai Rp.3.000.000 tergantung seringnya melakukan 

pekerjaan seperti lembur. Semenjak dia bekerja pada perusahaan ia sudah bisa 

membeli motor yang dulunya belum dia miliki. 

Wawancara yang dilakukan kepada Irma  karyawan administrasi (Kasir) 

Mengenai pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Karyawan bagian kasir itu di gaji 1 hari 85 ribu atau dalam 1 bulan Rp. 
2.550.00 sedangkan untuk upah di bayar 20 ribu perjam untuk bagian kasir. 
Semakin sering kami lembur maka upah yang kami dapatkan juga akan 
semakin bertambah total pendapatan yang biasa saya terimah dalam satu bulan 
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itu bisa mencapai Rp.3.000.000. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini 
saya juga sudah dapat membeli motor dan Hp yang dulunya belum dapat saya 
beli.

81
 

Irma mengatakan bahwa untuk gaji yang di terimahnya setiap hari itu di bayar 

Rp.85.000 untuk gaji dan upah Rp.20.000 dan akan diterima di bulanan setela dia 

bekerja pada perusahaan dia sudah dapat membeli Hp dan Motor. 

Wawancara yang dilakukan kepada Adi Irawan  Loader pada perusahaan 

mengenai pendapatan setela bekerja pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Pendapatan saya yang bersumber dari gaji setiap harinya di bayar Rp.165.000 
sedangkan untuk tarif upah bagi karyawan loader itu di berikan Rp.25.000 
perjam untuk bulananannya itu tidak menentu namun gaji yang biasanya saya 
dapatkan itu Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000 ke atas  dalam 1 bulan dan 
sudah termasuk upah pekerja. Selama saya bekerja di sini saya sudah dapat 
membeli kendaraan, Hp yang sebelumnya belum saya miliki.

82
 

Adi irawan mengatakan bahwa untuk karyawan loader di bayar Rp.165.000 

untuk gaji dan upah Rp.25.000 tiap hari tergantung sering masuknya kerja.yang akan 

diterima di bulanan. Setela ia bekerja pada perusahaan ia sudah bisa membeli motor 

dan hp yang dulunya belum bisa dia beli. 

Wawancara yang dilakukan kepada Muhammad Amir Amp/Mixing PLTM 

mengenai pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Gaji  yang saya terima khususnya untuk karyawan amp/mixing pltm dibayar  
Rp.85.000 perhari dan untuk upah lembur di bayar Rp.20.000 perjam yang 
gajinya akan diambil perbulan, untuk gaji setiap bulan itu tidak menentu 
tergantung kehadiran kerja. Selama saya bekerja di sini Alhamdulillah sudah 
bisa membantu perekonomian keluarga.

83
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Muhammad Amir mengatakan untuk karyawan amp mixing pltm dibayar 

Rp.85.000 perhari dan Rp. 20.000 Perjam yang diambil perbulan. Selama dia bekerja 

pada perusahaan ia sudah bisa membantu perekonomian keluarga. 

Wawancara yang dilakukan kepada  Argo Brahma  karyawan Excavator 

mengenai pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Gaji yang saya dapatkan dalam 1 bulan itu tidak menentu tergantung 
kehadiran, namun gaji yang diterapkan perusahaan itu Rp.100.000 perhari 
untuk gaji sedangkan upah Rp.30.000 ribu perjam. Pendapatan yang biasanya 
saya terima itu Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 dalam satu bulan jika saya selalu 
hadir dan kerja lembur. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah 
dapat membeli tanah yang saya tempati yang dulunya bukan milik saya.

84
 

Argo mengatakan bahwa gaji yang diterima itu tidak menentu dalam tiap 

bulannya tergantung sering masuknya kerja untuk gaji yang ia terima dalam 1 hari itu 

Rp. 100.000 Sedangkan untuk upah Rp.30.000. dan setela beliau bekerja pada 

perusahaan beliau sudah dapat membeli tanah yang dulunya belum sempat di beli. 

Wawancara yang dilakukan kepada Mansyur  karyawan Pabrik mengenai 

pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Gaji dan upah untuk karyawan pabrik itu di bayar Rp.120.000 perhari untuk 
gaji sedangkan upah di bayar Rp.20.000 perjam. Untuk total pendapatan yang 
saya terimah dalam 1 bulan bisa mencapai Rp.4.000.000 kalau dalam satu 
bulan rajin masuk dan mengambil kerja lembur. Saat saya bekerja pada 
perusahaan ini saya sudah bisa membeli kebutuhan yang dulunya belum 
sempat saya beli seperti kendaraan.

85
 

Mansyur mengatakan bahwa gaji dan upah untuk karyawan pabrik itu di bayar 

Rp,120.000 untuk gaji sedangkan untuk upah di bayar Rp.20.000 perjam. Pendapatan 
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yang diterima dalam 1 bulan bisa mencapai Rp.4.000.000 dan setelah bekerja pada 

perusahaan ia suda dapat membeli kebutuhan yang dulunya belum dapat ia beli. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Haris karyawan bagian 

Amp/Mixing PLTM yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada 

perusahaan beliau mengatakan  bahwa: 

Untuk gaji dan upah yang biasanya saya terima itu bisa mencapai 
Rp.3.000.000 ke atas dalam satu bulan karena untuk karyawan bagian 
amp/mixing pltm di bayar perhari Rp.85.000 dan untuk upah Rp.30.000 
perjam, untuk upah biasanya di ambil di bulanan pada saat menerima gaji 
bulanan. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini Alhamdulillah kebutuhan 
sehari hari untuk keluarga sudah bisa saya penuhi dan juga bisa untuk 
menyekolahkan anak-anak saya.

86
 

Haris mengatakan bahwa untuk pendapatan yang diterima bisa mencapai 

Rp.3.000.000 dalam satu bulan yang bersumber dari gaji dan upah yang di ambil 1 

bulan sekali. Setelah bekerja pada prusahaan ia sudah bisa menyekolahkan anaknya 

dan membantu perekonomian keluarga. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Abdul Rahim  karyawan 

bagian Excavator yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan 

beliau mengatakan bahwa: 

Mengenai pendapatan yang saya terima itu perbulannya bisa mencapai 
Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 karena untuk saya karyawan excavator itu di gaji 
100 perhari dan tarif upah itu Rp.30.000 perjam. Semakin jarang ambil cuti ya 
peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi itu semakin besar. Setelah 
saya bekerja pada perushaan ini Alhamdulillah saya sudah bisa membeli 
kebutuhan yang dulunya belum bisa saya penuhi seperti membeli kendaraan.
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Abdul Rahim mengatakan bahwa gaji pokok yang ia terima dalam 1 bulan 

Rp.100.000 dan untuk upah Rp.30.000 dalam 1 bulan. Banyaknya pendapatan yang 

diterima dalam 1 bulan itu tergantung sering masuknya kerja. Setelah ia bekerja pada 

perusahaan ia sudah bisa membeli kendaraan. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Muh Taufik  karyawan bagian 

Loader yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau 

mengatakan bahwa: 

Gaji yang saya terima dalam 1 bulan itu bisa mencapai Rp.4.000.000-
Rp.5.000.000 ke atas tergantung kehadiran dan pekerjaan lembur yang di 
kerjakan. Karena untuk karyawan bagian loader itu di gaji Rp.165.000 perhari 
dan untuk upah di bayar Rp.25.000 perjam. Selama saya bekerja di sini saya 
sudah bisa memeiliki penghasilan sendiri dan membiayai hidup saya dan 
keluarga.

88
 

Muh. Taufik mengatakan bahwa untuk pendapatan yang ia terima untuk upah 

Rp. 25.000 perjam dan untuk Gaji Rp.165.000 perhari. 

Wancara selanjutnya yang dilakukan kepada Iwan  karyawan bagian 

Amp/Mixing PLTM yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada 

perusahaan beliau mengatakan bahwa: 

Pendapatan yang saya terima yang bersumber dari upah dan gaji dalam 1 
bulan itu bisa mencapai Rp.3.000.000 ke atas tergantung sering masuknya 
kerja karena karyawan bagian amp/mixing pltm di gaji Rp.85.000 perhari dan 
untuk upah Rp.30.000 perjam. Namun Alhamdulillah pendapatan yang saya 
terima itu bisa membantu saya untuk membiayai anak saya untuk melanjutkan 
pendidikannya.
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Iwan mengatakan pendapatan yang ia terima untuk gaji dibayar Rp.85.000 

perhari dan untuk upah Rp. 30.000 perjam. Pendapatan yang ia terima bisa membantu 

perekonomian keluarga. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada basri  karyawan pada bagian 

pabrik yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau 

mengatakan bahwa: 

Saya karyawan pada bagian pabrik pendapatan yang biasanya saya terima 
dalam 1 bulan itu bisa mencapai Rp.4.000.000 ke atas dalam 1 bulan, 
tergantung kehadiran dan pekerjaaan yang dilakukan karena karyawan bagian 
pabrik itu di gaji Rp.120.000 perhari dan untuk upah Rp.20.000 perjam. 
Selama saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa membeli kebutuhan 
yang dulunya belum saya bisa beli seperti kendaraan yang saya gunakan 
dalam kehidupan sehari-hari.
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Basri mengatakan pendapatan yang ia terima bisa mencapai Rp.4.000.000 ke 

atas tergantung sering masuknya kerja karena gaji pokoknya di bayar Rp.120.000 

perhari dan untuk upah di bayar Rp.20.000 perjam. Besaran gaji tergantung sering 

masuknya kerja pada perusahaan. setela beliau bekerja pada perusahaan ia sudah bisa 

membeli kendaraan. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Usman karyawan pada bagian 

Excavator  yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau 

mengatakan bahwa: 

Pendapatan yang saya dapatkan yang bersumber dari gaji dan upah tiap 
bulannya itu tidak menentu tergantung sering masuknya kerja dan mengambil 
pekerjaan lembur namun pendapatan yang biasanya saya terima dalam setiap 
bulan itu 3.000.000-4.000.000 dalam 1 bulan dan itu sudah termasuk upah 
untuk gaji 1 hari itu di bayar 100.000 dan untuk upah di bayar 30 perjam. 
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Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa memiliki tabungan 
dan membeli kebutuhan sehari-hari.

91
   

Usman mengatakan bahwa pendapatan yang ia terima dalam tiap bulannya itu 

tidak menentu tergantung sering masuknya kerja dan mengambil pekerjaan lembur 

untuk gaji yang saya terima itu 1 hari Rp. 100.000 dan untuk upah itu Rp.30.000 

perjam. Setelah ia bekerja pada perusahaan ia sudah bisa menabung. 

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Udin  karyawan bagian 

Loader yang mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau 

mengatakan bahwa: 

Pendapatan  yang saya terima dalam 1 bulan itu bisa mencapai Rp.4.000.000.-
Rp.5.000.000 dalam 1 bulan dan itu sudah termasuk upah yang di dapatkan 
dari pekerjaan lembur yang dilakukan selama 1 bulan. Selama saya bekerja 
pada perusahaan ini saya sudah bisa membantu perekonomian keluarga dan 
membeli kebutuhan yang dulunya belum saya bisa beli.

92
 

Udin mengatakan pendapatan yang ia terima dalam 1 bulan bisa mencapai 

Rp.4.000.000-Rp.5.000.000 dalam satu bulan tergantung sering masuknya kerja. 

Setelah ia bekerja pada perusahaan ia suda bisa membantu perekonomian keluarga.  

Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Juna  karyawan Pabrik yang 

mempertanyakan pendapatan setelah bekerja pada perusahaan beliau mengatakan: 

Saya sebagai karyawan pabrik pendapatan yang saya terima dalam 1 bulannya 
itu yang bersumber dari gaji dan upah bisa mencapai Rp.4.000.000 ke atas 
tergantung sering masuknya kerja. Karena apabila tidak masuk kerja gaji tidak 
akan ada karena gaji akan di hitung sesuai masuknya kerja pada perusahaan 
jadi semakin jarang masuk maka gaji yang akan diterima juga akan menurun. 
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Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa menabung dan 
membeli kebutuhan yang di perlukan dalam kehidupan sehari-hari.

93
  

 Juna mengatakan bahwa pendapatan yang ia terima dalam satu bulan bisa 

mencapai Rp.4.000.000 tergantung sering masuknya kerja karena jika tidak masuk 

kerja gaji tidak ada karena sistem penggajian itu gaji di bayar bulanan tetapi di hitung 

harian. 

 Perusahaan ini dalam memberikan gaji kepada karyawan teryata melihat dari 

apa yang di kerjakan oleh karyawan semakin sering melakukan pekerjaan maka 

jumlah pendapatan yang akan di terima akan semakin banyak begitupun sebaliknya 

dan untuk pemberian gaji dan upah itu di bayar berbeda di setiap pembagian kerja 

begitupun upah yang akan di bayarkan setiap bidang tidak sama tarif upah yang akan 

diterima jika melakukan pekerjaan lembur.  

Soekartawi berpendapat bahwa pendapatan mempengaruhi banyaknya barang 

yang di konsumsi, dengan bertambahnya pendapatan manusia, maka barang yang di 

konsumsi bukan saja bertambah, tetapi kualitasnya akan juga meningkat. Contohya 

yaitu sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang di konsumsi kualitasnya 

kurang bagus, setelah ada penigkatan pendapatan beras yang di konsumsi beras yang 

sudah baik.
94

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendapatan 

karyawan tidak mengalami peningkatan karena uang yang mereka terima hanya 

cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Seperti membeli motor, hp, tanah, dan 

menyekolahkan anak mereka serta menabung. 
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C.  Analisis Manajemen Keuangan Syariah CV. Anato Group Terhadap 

Pendapatan Karyawan  

Pendapatan karyawan pada umunya bersumber dari pendapatan perusahaan 

Pada perusahaan cv. anato group sumber pendapatan bersumber dari penjualan  dan 

penyewaan hasil produk perusahaan. untuk mengetahui apakah sumber pendapatan 

dari perusahaan sudah menggunakan manajemen keuangan syariah maka akan 

dilakukan analisis terhadap perencanaan dengan menggunakan prinsip manajemen 

keuangan syariah. 

a. Prinsip dalam al-quran,  

Sistem keuangan yang diperbolehkan menurut islam ialah yang tidak 

mengandung riba. Riba berarti bunga pinjaman yang dibebankan kepada si 

peminjam. yang besarnya tergantung masing-masing instansi.
95

  

Wawancara terhadap abdul kadir mengenai perencanaan beliau 

mengatakan bahwa:  

Pada perusahaan cv. anato group yang bergerak di bidang pabrik batu yang 
sumber pendapatannya dari hasil penjualan dan penyewaan alat perusahaan 
kepada orang orang yang membutuhkan. Tentunya dalam perencanaan 
harus benar-benar fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan 
sewa, serta berusaha bagaimana agar pembayaran kredit yang dilakukan 
oleh seseorang tidak berpengaruh pada perusahaan. Bagaimana penetapan 
harga yang akan di tetapkan setiap produknya dan setiap barang yang akan 
di sewa bagaimana sistem jual beli dan sewa yang akan dilakukan serta 
memperhatikan resiko yang akan timbul kedepanya bagaimana untuk 
berjaga-jaga jangan sampai perusahaan mengalami kerugian.untuk upah 
dan gaji karyawan akan dibayar 1 bulan sekali setiap tanggal 2, untuk 
penjualan dan penyewaan perusahaan berusaha menjual beberapa produk 
keluar daerah serta menyewakan alat-alat perusahaan. penjualan dan 
penyewaan dapat dilakukan dengan datang langsung ke perusahaan atau po 
untuk setiap transaksi yang dilakukan harus jelas dan di antara pihak tidak 
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akan ada yang di rugikan, pada perusahaan ini juga memberlakukan 
pembayaran kredit namun tidak menetapkan riba dan sama sekali dalam 
aktivitas perusahaan orang yang bisa melakukan pembayaran kredit bukan 
sembarang orang harus seseorang yang memang telah di percaya dari pihak 
perusahaan.

96
 

Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 275. 

 َ َ  ََََََ َ   َ

   َََََ  َ َ َ  َ َ  ََ  ََ

  َ  َ َََ   َ ََ  َ َ  َََ   َ

َََ ََ  َ   َ ََ َ َ َََََ

Terjemahnya :  

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

97
 

Ayat ini menjelaskan bahwa riba sangat di larang dalam menjalankan jual 

beli dan orang yang mengambil riba adalah penghuni-penghuni neraka.  
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 Perencanaan yang digunakan oleh perusahaan cv. anato group sudah pasti 

menggunakan prinsip ini karena dalam perencanaan yang dilakukan tidak 

menerapkan riba sama sekali. 

Pelaksanaan untuk tahap ini perusahaan berfokus pada jual beli dan sewa 

menyewa serta Kredit. Untuk mengetahui apakah tahap pelaksanaan yang dilakukan 

sudah menggunakan manajemen keuangan syariah maka akan di analisis 

menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan syariah yaitu mekanisme keuangan 

jual beli, mekanisme keuangan sewa-menyewa yang sesuai syariah. 

1. Mekanisme keuangan jual beli 

a. Murabahah 

Murabah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual 

menyebutkan dengan jelas barang yang akan di perjual belikan, termasuk 

harga pembelian barang kepada pembeli.
98

 

Wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan jual beli kepada 

abdul kadir  manajer beliau mengatakan bahwa 

seseorang yang ingin membeli produk perusahaan dapat secara 
langsung dating ke perusahaan untuk melihat produk yang ingin di 
beli dan melihat struktur harga pada setiap produk yang ada. Pihak 
perusahaan juga memberikan pemahaman mengenai produk. 
Perusahaan juga memberlakukan sistem pesan order seseorang yang 
melakukan pesan order akan di kirimkan gambar langsung dari 
perusahaan mengenai produk yang ingin di beli serta struktur harga 
yang ada pada perusahaan.

99
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 Tahap pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan cv. anato 

group sudah sesuai dengan murabah. Karena dalam pengelolaanya penjual 

memberikan pemahaman kepada pembeli mengenai produk yang ingin di beli. 

b. Salam 

Muamalah salam adalah penjualan sesuatu yang di sebutkan sifat-

sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masi dalam 

tanggungan penjual di mana syarat tersebut di antaranya adalah 

mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis.
100

 

Wawancara yang dilakukan terhadap abdul kadir  manajer mengenai 

jual beli beliau mengatakan bahwa: 

Proses penjualan ada 2 tahap yang bisa dilakukan datang langsung ke 
perusahaan untuk membeli produk perusahaan dan melihat secara 
langsung produk pada perusahaan serta struktur harga atau 
melakukan pesan order, sesorang yang melakukan pesan order akan 
di kirimkan gambar langsung dari perusahaan dan struktur harga 
seseorang yang melakukan pesan order terlebih dahulu harus 
membayar stegah dari harga yang di pesan sesuai dengan perjanjian 
yang telah di sepakati dengan perusahaan. begitupun seseorang yang 
melakukan pembelian secara kredit dan kes. Akan melakukan 
kesepakatan dengan perusahaan dan membuat kontrak jika di 
perlukan.

101
 

Tahap pelaksanaan dalam jual beli  yang dilakukan pada perusahaan 

cv. anato group sudah sesuai dengan muamala salam karena dalam 

pelaksanaan yang dilakukan semua produk yang di jual berasal dari 

perusahaan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan yang 

telah di sepakati. 
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c. Istishna  

Istishna sama dengan salam yaitu dari objek pesanannya yaitu harus di 

buat atau di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, perbedaanya hanya 

pada sistem pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan, sebelum 

barang di terimadan istishna bisa di awal, di tengah atau di akhir.
102

 

Wawancara yang dilakukan mengenai pembayaran dalam jual beli 

kepada abdul kadir  manajer mengatakan bahwa: 

Pembayarannya dapat dilakukan secara kredit namun yang bisa 
melakukan kredit bukan sembarang orang harus seseorang yang 
sudah di percaya dari perusahaan, atau hanya melakukan dp terlebih 
dahulu seperti orang yang melakukan po harus membayar setengah 
dari harga yang di pesan, sesorang yang melakukan pesan order akan 
di kirimkan gambar dan struktur harga langsung dari perusahaan, dan 
sebelum melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu melakukan 
perjanjian kesepakatan dan membuat kontrak dengan perusahaan 
mengenai produk yang ingin di beli.

103
  

Tahap pelaksanaan dalam jual beli  yang dilakukan oleh perusahaan 

cv. anato group sudah seseuai dengan istishna di mana dalam pelaksanaan 

yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, 

dan pembayaran dapat dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir. 
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Produk yang di jual pada perusahaan cv.anato Group. 

       

   

 
 

Gambar 4.1 proses pengolahan dan produk hasil perusahaan yang diperjual belikan 

2. Mekanisme Keuangan Sewa Menyewa 

Ijarah definisih fiqih ialah ijara di sebut akan pemindahan hak guna 

manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa/upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
104

 

Wawancara terhadap abdul kadir  manajer mengenai sewa beliau 

mengatakan bahwa: 

untuk seseorang yang ingin menyewa alat perusahaan dapat langsung 
datang ke perusahaan atau melakukan pesan order, untuk seseorang yang 
melakukan pesan order harus membayar setagah dari harga yang di pesan, 
sesuai dengan kesepakatan dan apabila waktu yang sudah di sepakati si 
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penyewa wajib mengembalikan alat yang telah di sewa dari perusahaan. 
alat yang biasanya di sewakan yaitu excavator dan loader dengan harga 
2,500,000 untuk satu hari, alat akan di kirimkan jika si penyewa dan 
pihak perusahaan sudah sepakat/ membuat kontrak agar tidak ada yang di 
rugikan.

105
 

Tahap pelaksanaa sewa menyewa yang dilakukan oleh perusahaan cv. 

anato group sudah sesuai dengan ijarah di mana si penyewa akan menggunakan 

manfaat dari suatu barang dan melakukan pembayaran sewa sesuai dengan 

kesepakatan yang dilakukan. 

Adapun peralatan yang di sewakan pada perusahaan ini seperti yang 

dikatakan oleh manajer perusahaan yaitu excavator dan loader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Alat perusahaan yang di sewakan pada Perusahaan Cv.Anato Group 
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3. Mekanisme Keuangan Berbasis Utang 

Pinjaman qard atau iqradh secara etimologi berarti pinjaman, secara 

terminology muamalah tarif adalah memiliki suatu yang harus dikembalikan 

dengan pengganti yang sama. “ maksudnya di sini yaitu seseorang yang 

melakukan pinjaman harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang di 

pinjam tanpa adanya riba.
106

  

Wawancara terhada abdul kadir mengenai kredit/utang beliau menjawab: 

pada perusahaan memang memberlakukan pembayaran kredit dalam 
penyewaan namun tidak memberlakukan yang namanya riba karena, 
seseorang yang lambat melakukan pembayaran akan tetap membayar 
sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya tanpa adanya 
tambahan pembayaran dari perusahaan. 

Evaluasi untuk tahap evaluasi yang dilakukan pada Perusahaan Cv. Anato 

Group 

Wawancara terhadap Abdul kadir  manajer mengenai evaluasi beliau 

mengatakan bahwa; 

Berbicara tentang evaluasi berarti kita melihat apakah yang sudah di 
rencanakan sebelumnya sudah terlaksana dalam pelaksanaan, 
alhamdulillah pada perusahaan ini apa yang telah di rencanakan 
semuanya bisa dilakukan dalam tahap perencanaan seperti menjual 
produk dan menyewakan alat perusahaan memberlakukan kredit tetapi 
tidak menetapkan bunga, untuk gaji dan upah karyawan di berikan satu 
bulan sekali sesuai kesepakatan sebelumnya, segala aktivitas yang 
dilakukan oleh perusahaan harus jelas agar tidak ada pihak yang di 
rugikan, seperti orang yang melakukan pesan order akan di kirimkan 
gambar sesuai dengan pesanan dan struktur harga yang di kirim langsung 
dari perusahaan serta membuat kontrak perjanjian jika di perlukan.

107
 

Tahap evaluasi pada perusahaan cv. anato group jika di analisis 

menggunakan manajemen keuangan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip dan 
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manajemen  pengelolaan keuangan syariah itu sudah sesuai dengan manajemen 

keuangan syariah karena dalam perencanaan yang dilakukan tidak terdapat riba 

sama sekali karena segala bentuk aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan 

harus ada kesepakatan yang dilakukan agar tidak ada pihak yang di rugikan 

begitupun dalam tahap pelaksanaan apa yang telah di rencakan sudah di kerjakan 

sesuai dengan rencana yang didalamnya tidak membenarkan adanya riba dan 

spekulasi. 

Sedangkan untuk pendapatan karyawan yang bersumber dari gaji dan 

upah, untuk mengetahui apakah pemberian upah sudah sesuai dengan syariah 

maka peneliti akan melakukan  analisis  manajemen syariah sesuai dengan hadis 

yang di jelaskan dalam ( HR. Ibnu Majah, Shahih). 

ِ ْبِه ُعَمَر قَاَل قَاَل َرسُ  َسهََّم أَْعطُُا اْْلَِجيَر أَْجَريُ َعْه َعبِْد هللاَّ ََ  ًِ ُ َعهَْي ِ َصهَّى هللاَّ ُُل هللاَّ

           .يَِجفَّ َعَرقًُُ قَْبَم أَْن 

Artinya  

Dari Abdullah Bin Umar ia berkata rasulullah saw bersabda berikanlah 
upah   kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

108
 

Wancara terhadap abdul kadir  manajer mengenai sistem pemberian upah 

dan gaji beliau mengatakan bahwa: 

Gaji pokok pekerja pada perusahaan ini berbeda, tergantung posisi pada 
perusahaan atau jenis pekerjaan yang dilakukan, untuk manajer gaji 
pokok dalam sebulan 160.000, kasir 85.000, loader 165.000, Amp/Mixing 
85.000, pabrik 120, excavator 100.000. Upah karyawan pada perusahaan 
ini tidak sama semua tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan 
dalam perusahaan, untuk manajer upah yang di berikan 30.000 perjam, 
kasir 20.000 perjam, loader 25.000 perjam, Amp/Mixing 20.000 perjam, 
pabrik 20.000 perjam excavator 30.000 perjam.  Sitem penggajian dan 
pemberian upah. sistem penggajian dari pihak perusahaan dan karyawan 
sebelumnya sudah sepakat bahwa  gaji di hitung harian tetapi akan di 
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terima 1 bulan sekali begitupun dengan upah akan di bayar 1 bulan stiap 
tanggal 2 sekali karyawan yang tidak masuk bekerja tidak akan 
mendapatkan gaji dan upah.

109
  

Sistem pemberian upah yang dilakukan oleh perusahaan cv. anato group 

tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah, karena pada hadis 

yang di riwayatkan oleh ibnu majah upah di bayarkan setelah pekerjaan selesai 

dan keringat belum kering, tetapi sistem pemberian upah ini tidak melanggar 

syariah karena sebelumnya memang sudah di sepakati bahwa untuk upah akan di 

ambil satu bulan sekali setiap tanggal 2 bulan berjalan. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan  pembahasan yang telah dilakukan. Maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep Manajemen Keuangan Perusahaan Cv. Anato Group yang bergerak di 

bidang pabrik batu, sumber pendapatan perusahaan dari penjualan produk dan 

penyewaan alat perusahaan dalam pengelolaan keuangan berfokus pada jual 

beli dan sewa, manajemen yang digunakan tak terlepas dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemberian gaji diberikan setiap 

bulan namun sitemnya di gaji harian. Perusahaan ini memberlakukan sistem 

kredit namun tidak memberlakukan riba. Besaran gaji karyawan tergantung 

pada posisi dalam perusahaan untuk produk penjualan dan penyewaan 

berbeda siap barang. 

2. Peningkatan Pendapatan karyawan yang bekerja pada Perusahaan Cv. Anato 

Group, pendapatan karyawan yang bekerja pada perusahaan belum mengalami 

peningkatan karena gaji yang mereka dapatkan tidak menentu dan hanya 

cukup untuk membeli kebutuhan yang dulunya belum bisa mereka beli seperti 

hp. Motor, tanah untuk tempat tinggal, dan saat ini sudah bisa membantu 

perekonomian keluarga, ada juga yang sudah bisa memiliki tabungan, serta 

menyekolahkan anaknya. 
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3. Analisis manajemen keuangan syariah Perusahaan Cv. Anato Group terhadap 

pendapatan katyawan.  pendapatan perusahaan Cv. Anato Group yang 

bersumber dari penjualan dan penyewaan alat perusahaan, sudah 

menggunakan manajemen keuangan syariah, pada perusahaan ini untuk setiap 

kegiatan yang dilakukan dengan orang lain harus jelas dan tidak ada pihak 

yang dirugikan. dan  dalam pengelolaan keuangan perusahaan sama sekali 

tidak mengandung riba. pada sistem pemberian upah juga sudah sesuai dengan 

manajemen keuangan syariah karena sebelumnya mengenai upah sudah di 

sepakati bahwa akan di bayar satu bulan sekali.  

B. Saran  

Tetap tingkatkan kualitas produk dan melakukan manajemen kuangan yang 

baik agar perusahaan kedepanya selalu unggul di segala bidang dan tetaplah mencari 

peluang untuk memasarkan produk dan penyewaan alat perusahaan ke beberapa 

daerah yang membutuhkan untuk menambah pendapatan bagi perusahaan.Tentang 

pendapatan karyawan alangkah bagusnya jika upah karyawan diberikan ketika 

mereka selesai melakukan pekerjaan lembur agar mereka bisa lebih semangat lagi 

dalam bekerja. Untuk manajemen perusahaan yang memang tidak menetapkan riba 

dalam kredit perusahaan sebaiknya benar-benar memperhatikan keuangan perusahaan 

apakah tidak ada kerugian yang nantinya akan di peroleh perusahaan.  
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9. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan. Cv.Anato 

Group? 

10. Bagaimana  Bagaimana cara perusahaan agar tetap dapat meningkatkan 
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NAMA MAHASISWA  :  INDAH GITA CAHYANI 

NIM     :  17.2900.027 

FAKULTAS    :  EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PRODI    :  MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 

JUDUL  :  MANAJEMEN KEUANGAN CV. ANATO GROUP              

    TERHADAP PENINGKATAN  PENDAPATAN   

    KARYAWAN DI KELURAHAN DATA 

                                                  (ANALISI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH) 

TRANSKIP  WAWANCARA 

1. Kapan  perusahaan  Cv. Anato Group didirikan  ? 

Jawaban Informan 1 (Pak Abdul Kadir  Manajer)   

Perusahaan cv. anato group didirikan pada tahun 2013. 

2. Bagaimana proses perencanaan, dn pengorganisasian, perusahaan Cv. Anato 

Group? 

Jawaban informan 1:  

Perencanaan sangat penting untuk dilakukan dalam menjalankan segala 

aktivitas perusahaan karena berjalan baik tidakya suatu kegiatan itu juga 

tergantung pada bagaimana perencanaan yang telah di susun sebelum melakukan 

kegiatan. Pada perusahaan cv. anato group yang bergerak di bidang pabrik batu 
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yang sumber pendapatannya dari hasil penjualan dan penyewaan alat perusahaan 

kepada orang orang yang membutuhkan. Tentunya dalam perencanaan harus 

benar-benar fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan sewa, serta 

berusaha bagaimana agar pembayaran kredit yang dilakukan oleh seseorang tidak 

berpengaruh pada perusahaan. Bagaimana penetapan harga yang akan di tetapkan 

setiap produknya dan setiap barang yang akan di sewa bagaimana sistem jual beli 

dan sewa yang akan dilakukan serta memperhatikan resiko yang akan timbul 

kedepanya bagaimana untuk berjaga-jaga jangan sampai perusahaan mengalami 

kerugian.untuk upah dan gaji karyawan akan dibayar 1 bulan sekali setiap tanggal 

2, untuk penjualan dan penyewaan perusahaan berusaha menjual beberapa produk 

keluar daerah serta menyewakan alat-alat perusahaan. untuk setiap transaksi yang 

dilakukan harus jelas dan di antara pihak tidak akan ada yang di rugikan dan tidak 

menerapkan riba sama sekali dalam aktivitas perusahaan. 

Pengorganisasian dalam hal ini perusahaan membagi pekerjaan yang akan di 

lakukan sesuai dengan bidang masing-masing pada perusahaan ini beberapa 

pembagian tugas untuk karyawan di antaranya yaitu: 

h. Manajer perusahaan yang bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi 

karyawan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. 

i. karyawan pabrik, adalah karyawan yang memiliki tugas menjaga pabrik 

selama beroperasi untuk menghasilkan batu kerikil.  

j. Karyawan Excavator adalah karyawan yang bertugas untuk memindahkan 

batu atau tanah timbunan ke  tempat yang lain dan untuk menggali. 

k. Sopir bertugas untuk mengantar produk kepada karyawan.  
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l. Karyawan Amp mixing plt adalah karyawan yang bertugas menjaga pabrik 

yang khusus memproduksi produk yang digunakan untuk membuat beton 

aspal.  

m. Karyawan Operator Loader adalah karyawan yang bertugas untuk memuat 

material kedalam alat pengangkut. 

n. Karyawan Kasir adalah karyawan yang bertugas untuk mencatat pesanan yang 

masuk dan keluar serta menerima pembayaran apabila ada seseorang yang 

ingin berbagi. 

3. Bagaimana proses pelaksanaan pada Perusahaan Cv. Anato Group? 

Jawaban informan 1: 

Untuk proses pelaksanaan pada perusahaan ini berfokus pada jual beli dan sewa 

menyewa. 

4. Produk apa saja yang dijual  pada perusahaan Cv. Anato Group? 

Jawaban Informan 2 (Irma  kasir) : 

 untuk proses penjualan produk perusahaan menyiapkan atau menjual produk 

seperti Batu Gunung   Medium (   )   Abu  Batu   Sirtu  dan Timbunan, Kerikil 

(CP) terbagi menjadi tiga macam yaitu CP 1/2. CP 2/3, CP 3/5 . 

5. Alat-alat apa saja yang disewakan  pada perusahaan Cv. Anato Group? 

Jawaban informan 1: 

Pada perusahaan ini Alat yang disewakan yaitu excavator dan loader. 

6. Bagaimana proses penetapan harga yang di tetap pada Cv. Anato Group? 

Jawaban informan 2:  

Untuk penetapan harga di tetapkan berbeda setiap produknya untuk proses 

penjualan produk perusahaan menyiapkan atau menjual produk seperti Batu 
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Gunung               Medium (   )                 Abu  Batu   .100.000 

     Sirtu  dan Timbunan            (   ) Kerikil (CP) terbagi menjadi tiga 

macam yaitu CP 1/2              . CP 2/3               . CP 3/5 

                 Untuk pembeli 

alat yang disewakan seperti excavator dan Loader yang disewa seharga 

2.500.000.00 perhari atau tujuh puluh lima juta satu bulan. (Irma) 

7. Bagaimana sistem jual beli yang digunakan pada Cv. Anato Group ? 

Jawaban Informan 1:  

Seseorang yang ingin membeli produk perusahaan bisa secara langsung masuk ke 

perusahaan untuk memesan produk yang ingin di beli atau pesan secara online 

sesuai dengan kesepakatan untuk seseorang yang ingin memesan barang secara 

online yang keluar daerah perusahaan pasti membuat kontrak antara pihak 

perusahaan dan pihak pembeli untuk membahas kesepakatan mengenai harga yang 

harus di bayar dan akan dikirimkan gambar langsung dari perusahaan. 

8. Seperti apa sistem sewa menyewa pada perusahaan Cv. Anato Group? 

Jawaban Informan 1:  

untuk seseorang yang ingin menyewa alat perusahaan dapat langsung datang ke 

perusahaan atau melakukan pesan order, untuk seseorang yang melakukan pesan 

order harus membayar setagah dari harga yang di pesan, sesuai dengan 

kesepakatan dan apabila waktu yang sudah di sepakati si penyewa wajib 

mengembalikan alat yang telah di sewa dari perusahaan. alat yang biasanya di 

sewakan yaitu excavator dan loader dengan harga 2,500,000 untuk satu hari, alat 

akan di kirimkan jika si penyewa dan pihak perusahaan sudah sepakat/ membuat 

kontrak agar tidak ada yang di rugikan. 
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9. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan. Cv.Anato 

Group? 

Jawaban Informan 1:  

Pada perusahaan ini memberlakukan dua sistem pembayaran yaitu pembayaran 

tunai dan kredit, untuk seseorang yang melakukan PO diharuskan membayar DP 

terlebih dahulu untuk pembeli yang datang ke perusahaan dapat membayar secara 

lunas atau kredit, pembayaran kredit tidak diberikan oleh sembarang orang yang 

bisa melakukan pembayaran kredit umunya adalah seseorang yang benar-benar 

sudah di percaya dari pihak perusahaan dan langganan perusahaan untuk 

menghindari kerugian karena pada perusahaan ini tidak menerapkan riba sama 

sekali dalam aktivitas perusahaan.  bagi perusahaan. dan perusahaan selalu 

berusaha untuk bisa menjual produk ke beberapa daerah. 

10. Bagaimana cara perusahaan agar tetap dapat meningkatkan pendapatan bagi 

perusahaan dan karyawan? 

Jawaban Informan 1: 

Untuk tetap dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan karyawan 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dijual kepada orang-orang yang 

membutuhkan atau siapa saja yang ingin membeli produk yang di hasilkan oleh 

perusahaan. untuk bisa  menjual produk lebih banyak produk yang di hasilkan 

perusahaan sudah di pasarkan  keluar daerah sampai ke Malundra, Kalimantan, 

Malimpung, Toraja, Mamasa, dan  Majene. Sesuai dengan kesepakatan yang 

dilakukan begitupun dengn alat yang disewakan terbuka untuk umum. 

11. Berapa pendaptan yang di hasilkan perusahaan setiap hari dari penjualan dan 

penyewaan alat perusahaan? 
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Jawaban Informan 2: 

Pendapatan pada perusahaan setiap harinya bisa tembus  20.000.000 juta untuk 

penjualan  sedangan untuk penyewaan alat setiap harinya bisa tembus 7.500.000 

sedangkan pengeluaran bisa mencapai 5.000.000 juta untuk tiap harinya 

12. Bagaimana prosedur pemberian upah yang diterapkan perusahaan Cv. Anato 

Group? 

Jawaban Informan 2: 

Untuk proses pemberian upah bagi karyawan itu di berikan berbeda antara 

karyawan tergantung posisi pada perusahaan. untuk upah karyawan di bayar 

setiap satu bulan sekali sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.  

13. Bagaiman tahap evaluasi pada Perusahaan Cv. Anato Group? 

Jawaban Informan 1 : 

Berbicara tentang evaluasi berarti kita melihat apakah yang sudah di rencanakan 

sebelumnya sudah terlaksana dalam pelaksanaan, alhamdulillah pada perusahaan 

ini apa yang telah di rencanakan semuanya bisa dilakukan dalam tahap 

perencanaan seperti menjual produk dan menyewakan alat perusahaan 

memberlakukan kredit tetapi tidak menetapkan bunga, untuk gaji dan upah 

karyawan di berikan satu bulan sekali sesuai kesepakatan sebelumnya, segala 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus jelas agar tidak ada pihak yang di 

rugikan, seperti orang yang melakukan pesan order akan di kirimkan gambar 

sesuai dengan pesanan dan struktur harga yang di kirim langsung dari perusahaan 

serta membuat kontrak perjanjian jika di perlukan 

14. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan dan Apakah 

setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada kebutuhan yang 
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sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi dalam kehidupan 

sehari-hari.? 

Jawaban Informan 2: 

Sumber Pendapatan Karyawan Itu Bersumber Dari Gaji Dan Upah Yang Akan Di 

Berikan Kepada Karyawan Yang Ada Pada Perusahaan Gaji Pekerja Dan Upah 

Akan Dibayar 1 Kali 1 Bulan Sesuai Dengan Kesepakatan. Pendapatan Yang 

Saya Terimah Untuk Gaji Dalam 1 Bulan Itu Mencapai 5 Sampai 6 Juta Dan 

Terkadang Saya Juga Menerimah Bonus Dari Perusahaan. Dan Alhamdulillah 

Selama Bekerja Pada Perusahaan Ini Kebutuhan Saya Dan Keluarga Sudah Bisa 

Terpenuhi. 

15. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 3 Mayang Sari  Kasir: 

 Untuk bagian kasir itu di gaji 1 hari 85 ribu atau dalam 1 bulan 2.550.00 

sedangkan untuk upah di bayar 20 ribu perjam untuk bagian kasir. Semakin 

sering kami lembur maka upah yang kami dapatkan juga akan semakin 

bertambah total pendapatan yang biasa saya terimah dalam satu bulan itu bisa 

mencapai 3.000.000. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya juga sudah 

dapat membeli motor yang dulunya belum saya miliki. 

16. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 
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kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.?   

Jawaban Informan 2 : 

Untuk bagian kasir itu di gaji 1 hari 85 ribu atau dalam 1 bulan 2.550.00 

sedangkan untuk upah di bayar 20 ribu perjam untuk bagian kasir. Semakin 

sering kami lembur maka upah yang kami dapatkan juga akan semakin 

bertambah total pendapatan yang biasa saya terimah dalam satu bulan itu bisa 

mencapai 3.000.000. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya juga sudah 

dapat membeli motor dan Hp yang dulunya belum dapat saya beli. 

17. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 4 Adi Irawan  Loader : 

Kalau untuk gaji setiap harinya di bayar 165 sedangkan untuk tarif upah bagi 

karyawan loader itu di berikan 25.000 perjam untuk bulananannya itu tidak 

menentu namun gaji yang biasanya saya dapatkan itu 4.000.000 sampai 

5.000.000 ke atas  dalam 1 bulan dan sudah termasuk upah pekerja. Selama saya 

bekerja di sini saya sudah dapat membeli kendaraan, Hp yang sebelumnya belum 

saya miliki. 

18. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 
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Jawaban Informan 5 Muhammad Amir  Karyawan   Amp/Mixing PLTM : 

Untuk karywan Amp/mixing pltm di bayar  85 perhari dan untuk upah lembur di 

bayar 20 perjam yang gajinya akan di ambil perbulan, untuk gaji setiap bulan itu 

tidak menentu tergantung kehadiran kerja. Selama saya bekerja di sini 

Alhamdulillah sudah bisa membantu perekonomian keluarga. 

19. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 6 Argo Brahma  Karyawan Excavator :  

Gaji yang saya dapatkan dalam 1 bulan itu tidak menentu tergantung kehadiran, 

namun gaji yang di terapkan perusahaan itu 100 perhari untuk gaji sedangkan 

upah 30 perjam. Pendapatan yang biasanya saya terimah itu 3.000.000-4.000.000 

dalam satu bulan jika saya selalu hadir dan kerja lembur. Setelah saya bekerja 

pada perusahaan ini saya sudah dapat membeli tanah yang saya tempati yang 

dulunya bukan milik saya. 

20. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 7 Mansyur  Karyawan Pabrik : 

Gaji dan upah untuk karyawan pabrik itu di bayar 120.000 perhari untuk gaji 

sedangkan upah di bayar 20 perjam. Untuk total pendapatan yang saya terimah 

dalam 1 bulan bisa mencapai 4.000.000 kalau dalam satu bulan rajin masuk dan 
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mengambil kerja lembur. Saat saya bekerja pada perushaan ini saya sudah bisa 

membeli kebutuhan yang dulunya belum sempat saya beli seperti kendaraan. 

21. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 8 Haris  Karyawan Bagian Amp/Mixing Pltm : 

Untuk gaji dan upah yang biasanya saya terimah itu bisa mencapai 3.000.000 ke 

atas dalam satu bulan karena untuk karyawan bagian amp/mixing pltm di bayar 

perhari 85 dan untuk upah 30 perjam, untuk upah biasanya di ambil di bulanan 

pada saat menerima gaji bulanan. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini 

Alhamdulillah kebutuhan sehari hari untuk keluarga sudah bisa saya penuhi dan 

juga bisa untuk menyekolahkan anak-anak saya. 

22. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 9 Abdul Rahim  Karyawan Bagian Excavator : 

 Mengenai pendapatan yang saya terima itu perbulannya bisa mencapai 

3.000.000-4.000.000 karena untuk saya karyawan excavator itu di gaji 100 

perhari dan tarif upah itu 30 perjam. Semakin jarang ambil cuti ya peluang untuk 

mendapatkan gaji yang lebih tinggi itu semakin besar. Setelah saya bekerja pada 

perushaan ini Alhamdulillah saya sudah bisa membeli kebutuhan yang dulunya 

belum bisa saya penuhi seperti membeli kendaraan. 
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23. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 10 Muh Taufik  Karyawan Bagian Loader: 

Gaji yang saya terimah dalam 1 bulan itu bisa mencapai 4.000.000-5.000.000 ke 

atas tergantung kehadiran dan pekerjaan lembur yang di kerjakan. Karena untuk 

karyawan bagian loader itu di gaji 165 perhari dan untuk upah di bayar 25.000 

perjam. Selama saya bekerja di sini saya sudah bisa memeiliki penghasilan 

sendiri dan membiayai hidup saya dan keluarga. 

24. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 11  Iwan  Karyawan Bagian Amp/Mixing Pltm)  

Pendapatan yang saya terimah yang bersumber dari upah dan gaji dalam 1 bulan 

itu bisa mencapai 3.000.000 ke atas tergantung sering masuknya kerja karena 

karyawan bagian amp/mixing pltm di gaji 85 perhari dan untuk upah 30 perjam. 

Namun Alhamdulillah pendapatan yang saya terimah itu bisa membantu saya 

untuk membiayai anak saya untuk melanjutkan pendidikannya. 

25. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 
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Jawaban Informan 12 Basri  Karyawan Pada Bagian Pabrik: 

Untuk saya  karyawan pada bagian pabrik pendapatan yang biasanya saya 

terimah dalam 1 bulan itu bisa mencapai 4.000.000 ke atas dalam 1 bulan, 

tergantung kehadiran dan pekerjaaan yang dilakukan karena karyawan bagian 

pabrik itu di gaji 120 perhari dan untuk upah 20 perjam. Selama saya bekerja 

pada perusahaan ini saya sudah bisa membeli kebutuhan yang dulunya belum 

saya bisa beli seperti kendaraan yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

26. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 13 Usman  Karyawan Pada Bagian Excavator : 

Kalau untuk pendapatan yang saya dapatkan yang bersumber dari gaji dan upah 

tiap bulannya itu tidak menentu tergantung sering masuknya kerja dan 

mengambil pekerjaan lembur namun pendapatan yang biasanya saya terimah 

dalam setiap bulan itu 3.000.000-4.000.000 dalam 1 bulan dan itu sudah 

termasuk upah untuk gaji 1 hari itu di bayar 100.000 dan untuk upah di bayar 30 

perjam. Setelah saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa memiliki 

tabungan dan membeli kebutuhan sehari-hari. 

27. Berapa pendapatan yang anda terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato 

Grup dan Apakah setelah bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada 

kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi 

dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan  14 Udin  Karyawan Bagian Loader : 
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 Mengenai pendapatan yang saya terimah dalam 1 bulan itu bisa mencapai 

4.000.000.-5.000.000 dalam 1 bulan dan itu sudah termasuk upah yang di 

dapatkan dari pekerjaan lembur yang dilakukan selama 1 bulan. Selama saya 

bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa membantu perekonomian keluarga 

dan membeli kebutuhan yang dulunya belum saya bisa beli. 

28. Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Berapa pendapatan yang anda 

terimah setelah  bekerja di perusahaan Cv. Anato Grup dan Apakah setelah 

bekerja pada perusahaan Cv. Anato Group ada kebutuhan yang sebelumnya tidak 

dapat dipenuhi sekarang sudah terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.? 

Jawaban Informan 15 Juna  Karyawan Pabrik : 

Kalau saya sendiri  karyawan pabrik pendapatan yang saya terimah dalam 1 

bulannya itu yang bersumber dari gaji dan upah bisa mencapai 4.000.000 ke atas 

tergantung sering masuknya kerja. Karena apabila tidak masuk kerja gaji tidak 

akan ada karena gaji akan di hitung sesuai masuknya kerja pada perusahaan jadi 

semakin jarang masuk maka gaji yang akan di terimah juga akan menurun. Stelah 

saya bekerja pada perusahaan ini saya sudah bisa menabung dan membeli 

kebutuhan yang di perlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

29. Bagaimana sistem penjualan dan penyewaan pada perusahaan cv. anato group 

serta berapa pendapatan karyawan pada perusahaan yang anda ketahui. 

Jawaban Informan 16 Santi  Masyarakat Atau Tetangga Perushaan:  

Perusahaan cv. anato untuk penjualan yang biasanya di lakukan pembeli dapat 

secara langsung datang ke perusahaan begitupun dengan sewa menyewa. Dengan 

melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai produk yang akan di beli atau 

alat yang akan di sewa dan jika memang di butuhkan kontrak dalam penjualan 
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akan di buatkan terutama yang melakukan penyewaan. Perusahaan ini juga 

memberlakukan sistem penjualan dan penyewaan secara po. Pada perusahaan ini 

juga memberlakukan yang namanya kredit bagi perusahaan. namun yang bisa 

melakukan pembayaran kredit bukan sembarang orang. Untuk pendapatan 

karyawan seperti yang pernah di katakana Irma kasir pada perusahaan beliau 

mengatakan bahwa untuk pendapatan itu berbeda setiap jenis pekerjaan. Dan 

pendapatan itu di pengaruhi sering masuknya kerja suatu karyawan karena sistem 

penggajian itu harian namun di terima di bul 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 
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