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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Filosofi Bisnis 

Fadilah, 2014 mengungkapkan filosofi bisnis berasal dari cara pandang 

para pendiri (founder) yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai bisnis yang 

menjelaskan tujuan keberadaan organisasi secara sosial di tengah masyarakat. 

Filosofi tersebut diharapkan mampu menyemangati, mengarahkan, dan 

menggerakkan setiap karyawan atau anggota organisasi untuk membantu mencapai 

tujuan organisasi. Lain halnya dengan hasil penelitian Setyawan, 2012 yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja para karyawan itu dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. 

Menurut Mardiyono, 2015 Filosofi bisnis lebih mengarah pada serangkaian 

tata nilai dan kepercayaan yang dijadikan sebagai dasar dalam berbisnis. Narver 

dan Slater, 2004 (lihat Gorda dan Rusdyantha, 2016) berpendapat bahwa filosofi 

bisnis merupakan bagian yang dipandang efektif dan efisien dari orientasi pasar 

untuk menciptakan perilaku berbisnis kepada para konsumen yang akhirnya 

berpengaruh pada kinerja bisnis yang berkelanjutan. 

Filosofi bisnis mampu menjelaskan tentang cara pandang perusahaan 

secara keseluruhan. Sebagai sebuah entitas bisnis, filosofi bisnis pada perusahaan 

adalah refleksi nilai-nilai dari pemimpinnya yang juga dipengaruhi oleh cara 

pandang serta paham-paham yang ada disekitarnya. Setelah perusahaan 

menciptakan filosofi bisnisnya, ia harus menanamkan filosofi tersebut kepada para 

karyawannya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Miesing dan Peble, 1985 

yaitu filosofi bisnis yang ada saat ini kebanyakan terpengaruh oleh beberapa paham 

seperti antropologi, ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, teologi, dan bahkan 

hukum. 

Secara umum filosofi bisnis dapat diartikan sebagai cara pandang mendasar 

dari sebuah bisnis yang dipercaya oleh founder dan mampu mengarahkan 

perusahaan serta karyawannya dalam menjalankan perusahaan dengan dipengaruhi 

oleh paham-paham yang ada. Filosofi bisnis biasanya bersifat terwariskan untuk 

diimplementasikan dengan anggapan bahwa filosofi tersebut dipercaya sebagai 

entitas perusahaan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Namun, memang 
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tidak menutup kemungkinan entitas perusahaan itu murni timbul karena 

karakteristik personal tiap karyawan yang terlibat didalamnya dan bukan 

dipengaruhi oleh paham pemimpinnya. 

The Jakarta Consulting Group, 2014 yang menyatakan bahwa, segala aspek 

yang berhubungan dengan konsumen harus menyesuaikan diri dengan aturan-

aturan dan filosofi bisnis yang sudah ada di perusahaan sehingga tidak perlu 

memaksa perusahaan untuk membangun kembali bisnis yang sesuai dengan 

teknologi atau tuntutan konsumennya. Yang berarti bahwa perusahaan boleh saja 

melakukan pengembangan-pengembangan guna menyesuaikan diri dengan kondisi 

pasar tanpa memperhatikan dengan seksama filosofi bisnis perusahaan, mengingat 

filosofi bisnis perusahaan merupakan sebuah entitas yang mampu menjadi 

pembeda perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. 

Frederic, 2002 mengungkapkan bahwa, perusahaan memerlukan sebuah 

etika dasar yang kuat dalam menanggapi isu-isu etis manajemen. Filosofi bisnis 

hadir sebagai patokan dasar beretika dalam menangapi isu-isu etis yang akan 

dialami oleh perusahaan untuk mengarahkan perusahaan agar tidak bertentangan 

dengan aturan-turan yang berlaku. Isu-isu dalam etika bisnis meliputi etika 

keuangan, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Produksi, Teknologi, dan Hukum. 

Dalam penelitian ini etika Hukum mendapat perhatian lebih dari peneliti dimana 

isu-isu etika hukum antara lain : 

1. Pembukuan berganda untuk mengelabui pajak yang harus dibayar 

perusahaan. 

2. Kerjasama pegawai pajak dengan perusahaan dalam meminimkan pajak. 

3. Pengurusan perizinan usaha dan bangunan dengan biaya siluman. 

 

 

2.1.2 Nilai-nilai Perusahaan / Bisnis 

Nilai-nilai bisnis atau nilai-nilai perusahaan merupakan nilai inti yang 

dijunjung tinggi dalam perjalanan pencapaian tujuan organisasi oleh pimpinan 

sebagai entitasnya, pedoman bagi perusahaan dalam melakukan tindakan-tindakan 

jangka pendek untuk tercapainya tujuan. Entitas inilah yang akan membedakan 

perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya dan juga yang mampu 

membedakan gaya kepemimpinan pimpinan yang satu dengan pimpinan yang 

https://www.linkedin.com/company/the-jakarta-consulting-group?trk=company_logo
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lainnya. Nilai-nilai bisnis sebagai pedoman dapat diartikan sebagai aturan yang 

mampu diciptakan untuk mendesign iklim organisasi maupun bagaimana 

memperlakukan konsumen.  

Nilai-nilai perusahaan akan mencerminkan budaya perusahaan. Nilai-nilai 

perusahaan adalah roh dari praktek operasional. Nilai-nilai perusahaan tidak harus 

dikompromikan demi pencapaian finansial atau pencapaian jangka pendek lainnya. 

Dalam penelitiannya Longenecker, 2013 menyebutkan macam-macam core values 

diantaranya friendship (kerjasama), power (kekuasaan), integrity (integritas),  

recognition (penghargaan),  family (kekeluargaan),  wisdom (bijaksana), faith 

(kepercayaan).  

a. Power (kekuasaan) 

 Kemampuan dalam suatu hubungan sosial di dalam sebuah kelompok untuk 

melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dari dalam 

kelompok.  

b. Integrity (integritas) 

 Integritas adalah sebuah keutuhan yang tersinkronisasi di dalam diri 

seseorang antara pikiran, perkataan dan perilaku atau sederhananya integritas 

adalah sebuah kejujuran mutlak yang berasal dari dalam diri seseorang. 

c. Recognition (penghargaan) 

 Kondisi dimana perusahaan memberikan insentif kerja kepada karyawan 

apabila hasil kerja mencapai atau bahkan melebihi standart awal yang telah 

ditetapkan sebagai sebuah motivasi dalam bekerja. 

d. Family (kekeluargaan) 

  Kondisi atmosfir kerja selayaknya kondisi sebuah keluarga baik dalam 

menentukan arah perusahaan maupun dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan kebiasan yang ada. 

e. Wisdom (bijaksana) 

 Kondisi dimana sebuah perusahaan (dalam hal ini pengelola) mampu untuk 

bertindak dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan 

maupun kebijakan tanpa merugikan pihak lain maupun pihak perusahaan. 
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f. Faith (kepercayaan). 

 Kondisi dimana sebuah bisnis dijalankan berdasarkan pada kepercayaan 

yang dianut. 

g. Friendship (kerjasama) 

 Syani, 1994 (lihat Widyaningtyas dan Farid, 2014) menjelaskan bahwa 

kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial, dimana didalamnya terdapat 

aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. 

 

2.1.3 Visi dan Misi 

Menurut Meirawati, 2006 Visi adalah gambaran kondisi masa depan 

perusahaan yang akan diwujudkan melalui misi pilihan. Visi merupakan bentuk 

tulisan dari harapan-harapan terhadap perkembangan persuhaan kedepannya. Visi 

juga dapat dijadikan sebagai arah dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Pemahaman yang sama dikemukakan oleh Dewanto, 2010 Visi adalah apa yang 

perusahaan inginkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi 

disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi 

perusahaan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas 

gambaran dari perusahaan yang ingin dikembangkan. Secara singkat visi 

merupakan impian/tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh suatu organisasi. Visi 

akan tercapai apabila karyawan memahami visi perusahaan. 

Meirawati, 2006 juga mengungkapkan gagasan mengenai misi dalam 

tulisannya, misi adalah jalan pilihan yang disepakati oleh anggota organisasi untuk 

menuju ke masa depan. Definisi serupa juga diungkapkan oleh Wibisono, 2006 

(lihat Anonim, 2016) Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan 

atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh  

perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Dari beberapa 

penjelasan mengenai misi dapat ditarik kesimpulan bahwa misi merupakan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai 

impian/tujuan jangka panjang (visi) dari sebuah organisasi. 

Dalam penelitiannya Nurmawati, 2016 menjelaskan bahwa keterlibatan 

semua anggota organisasi sesuai perannya, dalam proses penyusunan visi dan misi 
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organisasi telah menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan akan jaminan kesuksesan 

pencapaian visi dan misi. Visi Misi yang disusun tanpa melibatkan seluruh anggota 

organisasi akan membutuhkan adaptasi dan sosialisasi, yang pada akhirnya akan 

memperlambat dan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam setiap 

visi misi organisasi harus rinci menggambarkan program strategis organisasi, 

progam tahunan dan rencana kegiatan tahunan.  

 

2.1.4 Program Kerja 

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan 

untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah 

hendaknya memiliki rencana kerja yang terstuktur dengan baik, untuk menunjang 

kelancaran operasional di dalam perusahaan tersebut. Rencana kerja akan berwujud 

program kerja. Dengan adanya rencana kerja yang terstuktur dengan baik maka 

pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan 

dapat berjalan dengan baik. (Anonim, 2016).  

Menurut Serepinah, 2013 program adalah rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu dan pelaksanaannya 

biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Program juga merupakan rangkaian 

kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya 

dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya. Menurut Isaac 

dan Michael (lihat Muzayanah, 2011), sebuah program harus diakhiri dengan 

evaluasi untuk melihat apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi 

sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah hasil kerja atau kinerja 

yang baik merupakan bukti bahwa program kerja yang direncanakan berhasil 

dicapai. Menurut Setiawan, 2016 kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang 

dilakukan (diperbuat). Menurut Nurmawati, 2016 program kerja haruslah sesuai 

dengan upaya pencapaian visi misi organisasi. Penyusunan program kerja haruslah 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan seluruh anggota organisasi 

perusahaan memahami rencana kegiatan tahunan dan bekerja sesuai rencana 

kegiatan tahunan tersebut. 
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Dapat diartikan lebih lanjut bahwa program kerja adalah sebuah 

perencanaan atau rancangan kerja yang baik untuk dilakukan guna menjawab visi-

misi dari perusahan demi tercapainya tujuan perusahaan dalam watu tertentu 

dengan melibatkan satu orang atau lebih sebagai pelaksananya. 

 

2.1.5 Kinerja Perusahaan  

As’ad, 2004 (lihat Wirakristama, 2011) mendefinisikan kinerja sebagai 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dapat dikatakan 

sukses setelah melakukan pekerjaan bahwa apa yang telah dikerjakan pada periode 

tertentu hasilnya lebih tinggi dari standar kerja yang telah ditetapkan. Sehingga 

kinerja ini dapat dikatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam 

menjalankan aktifitasnya. Menurut Dessler, 1997 (lihat Wirakristama, 2011)   

kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara 

nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. 

Brahmasari, 2004 (lihat Brahmasari dan Suprayetno, 2008) mengemukakan 

bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk 

output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau 

hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat 

jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat pada tingkatan individu, 

kelompok ataupun organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang 

dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, 

sehingga kedua tujuan tersebut bertemu. 

Dari beberapa pengertian mengenai kinerja dapat ditarik pengertian 

mengenai kinerja perusahaan secara umum bahwa kinerja perusahaan merupakan 

hasil pencapaian tujuan perusahaan berdasarkan perbandingan antara hasil kerja 

dengan target yang telah ditetapkan. 
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2.1.6 Konflik Orientasi 

Menurut Robbin, 1996 (lihat Wirakristama, 2011) konflik adalah suatu 

proses dimana terjadi pertentangan dari suatu pemikiran. Menurut Irwanto dkk, 

1991 (lihat Wirakristama, 2011) konflik dapat terjadi pada saat muncul dua 

kebutuhan atau lebih secara bersamaan. Dengan demikian pengertian konflik 

secara umum ialah bertemunya dua pemikiran atau pandangan atau kebutuhan 

secara bersamaan yang menimbulkan sebuah pertentangan.  

Orientasi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu hal menurut 

pikiran, perhatian ataupun sudut pandang yang digunakan orang tersebut dalam 

menentukan arah/tujuan. Menurut Setiawan, 2016 Orientasi adalah pandangan 

yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan dan peninjauan untuk 

menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar.  

Dari kedua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian 

konflik orientasi secara umum yaitu bertemunya dua pandangan atau lebih dari satu 

dalam waktu yang bersamaan terhadap suatu hal dalam menentukan arah/tujuan 

kedepannya.  

 

2.1.7 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka berpikir guna 

menunjang kelancaran penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian dan dapat 

dijadikan langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini 

berawal dari sebuah institusi agama yang memiliki bisnis. Peneliti ingin lebih 

mengetahui penerapan filosofi bisnis yang dijadikan dasar dalam mengelola 

manajemen bisnis Agrowisata Salatiga. Selanjutnya peneliti ingin melihat nilai-

nilai bisnis perusahaan, visi/misi, program kerja, kinerja perusahaan dan konflik 

orientasi dalam praktek filosofi bisnis yang dijadikan prinsip perusahaan dalam 

berbisnis. 
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