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SARI 

Hartanto, Catur Sigit. 2016. “Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap 

Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, dan Kinerja Karyawan pada Baitul 

Mal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prabowo Yudo 

Jayanto, S.E., M.SA. 

 

Kata kunci: Etika Kerja Islam, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, 

Kinerja Karyawan. 

 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Komitmen 

organisasi (organizational commitment) mencerminkan tingkat di mana seseorang 

mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya, dengan harapan 

seorang karyawan dapat menunjukan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap 

bekerja di suatu organisasi tersebut. Kinerja karyawan merupakan tingkat 

keberhasilan karyawan dengan membandingkan hasil kerja dengan standar kerja 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan 

oleh perusahaan. Penelitian ini berdasarkan syariah enterprise theory, theory of 

reasoned action, teori al wala’, dan stewardship theory. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan kinerja karyawan.  

Populasi penelitian ini merupakan karyawan Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) di Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling, diperoleh sebanyak 35 responden. Pengumpulan data 

menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS) Path 

Modelling dengan alat analisis SmartPLS 3.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kerja Islam memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan kinerja karyawan.  

 Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya dalam 

perumusan indikator mereplikasi dari jurnal internasional atau tesis agar indikator 

lebih akurat dan diharapkan penelitian selanjutnya untuk memperluas populasi 

yang diteliti agar dapat memperkuat hasil temuan terhadap variabel dependen, 

sehingga diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari 

penelitian sebelumnya. 
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ABSTRACT 

 

Hartanto, Catur Sigit. 2016. "Influence Analysis of Islamic Work Ethics on Job 

Satisfaction, Organizational Commitment, and Employee Performance in Baitul 

Mal wat Tamwil (BMT) in Banjarnegara Regency". Thesis. Accounting 

Department. Faculty of Economic. Semarang State University. Supervisor 

Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA. 

 

Keywords: Islamic Work Ethics, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

Employee Performance. 

 

Job satisfaction is the positive feeling about a person’s work as the result 

of an evaluation of its characteristic. Organizational commitment reflects the 

level at which a person recognizes an organization and ties to its goals, with 

hopes that an employee can show a willingness to work harder in order to achieve 

organizational goals and have a greater desire to keep working in such 

organization. Employee performance is the employee’s success rate by comparing 

the work results with work standards in carrying out his duties in accordance with 

the responsibilities given by the company. This study is based on sharia enterprise 

theory, theory of reasoned action, theory of al-wala', and the stewardship theory. 

This study aims to investigate the influence of Islamic work ethics on job 

satisfaction, organizational commitment, and employee performance. 

The population of this study is the employees of Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) in Banjarnegara Regency. Purposive sampling is used as the sampling 

technique, gained as much as 35 respondents. Data is collected by using the 

questionnaires. Analytical method benefits the Structural Equation Modeling 

(SEM) with Partial Least Square (PLS) Path Modeling with analysis tool of 

SmartPLS 3.0. 

This study results indicate that Islamic work ethics has the positive and 

significant relationship to job satisfaction, organizational commitment, and 

employee performance. 

Recommendation for further research could be expected in the formulation 

of indicators replicate of the international journal or thesis that the indicator is 

more accurate and  to expand the population studied in order to strengthen the 

findings on the dependent variable, therefore it is expected that the results of 

further study may be better than the previous one. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah pada saat ini telah dikenal secara luas 

di Indonesia, hal tersebut dikarenakan lembaga-lembaga keuangan syariah 

mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Semakin 

meningkatnya volume lembaga keuangan syariah ini membuat lembaga 

keuangan syariah membuka kantor cabangnya hingga ke daerah – daerah 

sehingga membuat masyarakat di daerah dapat diperkenalkan dan 

menggunakan produk syariah.  

Tercatat dalam statistik lembaga keuangan syariah pada tahun 2015 

Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 12 bank, Unit Usaha Syariah 

(UUS) sebanyak 22 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

sebanyak 164 bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan per Juni 

2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp. 273.494 

triliun dengan pangsa pasar 4,61%, aset perbankan menunjukan 

peningkatan dibandingkan dengan total aset pada akhir Desember 2014 

sebesar Rp 272,34 triliun atau dengan pangsa pasar 4,88 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia kearah 

tren yang positif. Untuk mengetahui perkembangan jumlah bank dan 

kantor perbankan syariah dapat melihat tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2013-2015 

Indikator 2013 2014 2015 

Bank Umum Syariah 

 Jumlah Bank 

 Jumlah Kantor 

 

11 

1.998 

 

12 

2.151 

 

12 

2.145 

Unit Usaha Syariah 

 Jumlah Bank Umum Konvensional yang 

memliki UUS 

 Jumlah Kantor 

 

23 

 

590 

 

22 

 

320 

 

22 

 

322 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 Jumlah Bank 

 Jumlah Kantor 

 

163 

402 

 

163 

439 

 

164 

477 

Total Kantor 2.990 2.910 2.944 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). 

Selain perbankan syariah produk dan layanan yang bernuansa 

syariah berskala mikro adalah koperasi syariah. Koperasi syariah didirikan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan penduduk 

mayoritas beragama Islam. Koperasi syariah adalah koperasi yang 

bergerak dibidang simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip 

syariah, temasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf (Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015). 

Salah satu bentuk koperasi syariah adalah Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi 

dengan dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana dan baitul tamwil 

atau rumah usaha. Tujuan BMT mengarah kepada kualitas ibadah anggota 

khususnya, sebagai wakil pengabdi Allah dalam memakmurkan kehidupan 

ekonomi masyarakat pada umumnya. Keberadaan koperasi syariah 

didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 
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tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan  Pembiayaan 

Syariah oleh Koperasi. Kehadiran koperasi syariah di tengah-tengah 

koperasi konvensional menawarkan system perbankan alternatif bagi umat 

Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan dan jasa 

perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. 

Perkembangan peraturan pemerintah terkait Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) saat ini, bahwa pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menghimbau kepada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) untuk 

mengajukan izin kepada regulator, baik sebagai koperasi lembaga 

keuangan mikro syariah (LKMS) atau koperasi syariah, dengan tujuan 

BMT dapat bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya. Deputi 

komisioner pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1 Otoritas 

Jasa Keuangan Edy Setiadi mengatakan, “Lembaga keuangan mikro 

syariah yang kebanyakan berupa BMT umumnya sudah berbadan hukum 

koperasi. BMT tinggal menentukan, jika usaha mereka di jasa keuangan, 

regulatornya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, jika koperasi 

biasa, BMT bisa mengajukan izin ke Kementerian Koperasi dan UMKM”. 

(www.republika.co.id, 16 Maret 2016) 

 Keberadaan koperasi di kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu 

penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten Banjarnegara tahun 

2014, jumlah BMT tercatat dan berbadan hukum yang terdapat di 
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kabupaten Banjarnegara adalah sebanyak 23 BMT. Jumlah tersebut 

menunjukan BMT menjadi alternatif sumber penggerak kegiatan ekonomi 

yang diminati masyarakat di kabupaten Banjarnegara. 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam melaksanakan kegiatannya 

sebagai suatu organisasi memiliki sekumpulan individu yang berinteraksi 

satu sama lain yang melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 

tujuannya. Aktivitas yang dilakukan merupakan perencanaan yang 

sebelumnya telah dibuat oleh para pendiri organisasi dimana dalam 

pelaksanaannya terdapat nilai-nilai ataupun sistem norma tertentu yang 

dianut para anggotanya (Lailatirrohmah, 2014). 

Individu-individu tersebut merupakan sumber daya manusia yang 

menjadi salah satu faktor penting dalam organisasi. Sumber daya manusia 

merupakan asset berharga yang digunakan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan stretgis organisasi, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang 

kompeten, handal, dan visioner. Kompetensi sumber daya manusia yang 

dimiliki harus sejalan dengan arah visi dan misi organisasi atau 

perusahaan. 

Individu-individu yang menjalankan aktivitas untuk mencapai 

tujuan dalam suatu organisasi/ perusahaan selanjutnya disebut sebagai 

karyawan. Karyawan merupakan bagian yang penting dalam suatu 

perusahaan, untuk itu dalam menjalankan kegiatannya manajemen 

perusahaan perlu memperhatikan tingkat kepuasan, komitmen 

organisasional dan kinerja karyawannya, karena hal-hal tersebut akan 
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berdampak pada kinerja perusahaan nantinya. Kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

sebuah evaluasi karakteristiknya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaannya, 

sementara karyawan yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan negatif 

tentang pekerjaannya. Komitmen organisasi (organizational commitment) 

mencerminkan tingkat di mana seseorang mengenali sebuah organisasi dan 

terikat pada tujuan-tujuannya (Robbins dan Judge, 2008 dalam 

Lailatirrohmah, 2014). Komitmen organisasi adalah sikap kerja yang 

penting, dikarenakan seseorang yang memiliki komitmen organisasi 

diharapkan dapat menunjukan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk 

tetap bekerja di suatu perusahaan (Kreitner & Knicki, 2014:165). Kinerja 

adalah proses maupun hasil pekerjaan, dimana kinerja merupakan suatu 

proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk memperoleh hasil 

kerja (Wibowo, 2013). Kinerja karyawan diartikan juga hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2005 dalam Zahra, 2015). 

Perkembangan kasus terkait kepuasan kerja, komitmen organisasi 

dan kinerja karyawan di Indonesia menjadi permasalahan yang serius, 

sehingga perlu diperhatikan. Hasil survei JobStreet.com dengan 17.623 

karyawan di Indonesia sebagai responden menunjukan bahwa 73% 
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karyawan tidak puas dengan pekerjaan yang dimiliki saat ini. 

Ketidakpuasan tersebut diakibatkan karena karyawan bekerja pada posisi 

yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan akibat kurangya 

lapangan kerja yang tersedia. Ketidak sesuaian lapangan kerja ini juga 

berdampak pada produktifitas/ tingkat kinerja mereka sebagai karyawan 

(www.lifeblogid.com). 

Survei lainnya yang dilakukan oleh konsultan sumber daya 

manusia Watson Wyatt di Indonesia (2004/2005) yang diikuti oleh lebih 

dari 8.000 responden aktual dari 46 perusahaan di 14 industri utama di 

Indonesia menunjukan bahwa, hanya 35% karyawan Indonesia ingin 

bertahan di perusahaan tempat ia bekerja kendati pekerjaan diperusahaan 

lain itu hampir sama dalam hal gaji, jabatan dan lingkup pekerjaan. Indeks 

komitmen karyawan Indonesia menurut perhitungan Watson Wyatt, hanya 

57% lebih rendah 7 poin dibandingkan Asia Pasifik, hal tersebut berarti 

tingkat loyalitas karyawan di Indonesia termasuk paling rendah di kawasan 

ini (www.PortalHR.com) 

Lembaga keuangan syariah dalam perkembangannya menunjukan 

kinerja yang lesu seiring perlambatan ekonomi yang terjadi. Triwulan 

IV/2015, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) memproyeksi 

pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 6,1%. Padahal dalam 

Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menargetkan rata – rata pertumbuhan pembiayaan tumbuh 25,8%. Namun 

http://www.portalhr.com/
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pada pertengahan tahun RBB tersebut direvisi hingga 20% (e-

globalbusiness.com).  

Dalam Rating Bank Umum Syariah 2014 versi Infobank, 

terindikasi adanya penurunan kinerja di sejumlah bank jika dibandingkan 

tahun – tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari menurunnya peringkat 

kinerja sejumlah bank dalam Rating Bank Umum Syariah 2014 versi 

Infobank. Dari total 12 BUS, hanya 4 BUS saja yang berhasil 

mempertahankan kinerjanya dan meraih predikat sangat bagus, yakni 

Paninbank Syariah, BNI Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BCA 

Syariah. Padahal tahun sebelumnya mencapai 9 BUS. Biro Riset Infobank 

(birI) juga mencatat ada satu bank yang predikatnya meningkat, yakni 

Bank Syariah Bukopin, dari Cukup Bagus menjadi Bagus. Terkoreksinya 

kinerja bank syariah , baik BUS maupun Unit Usaha Syariah (UUS) 

berpotensi memperlambat laju perbankan syariah. Pergerakan bank syariah 

kembali harus tersandung perlambatan ekonomi. Kendati demikian, jika 

dibandingkan dengan aset industri keuangan syariah, perbankan syariah 

masih mendominasi. Berdasarkan data BI per Mei 2015, aset perbankan 

syariah terhadap total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai 

83,07% (www.infobanknews.com). Untuk mengetahui kinerja keuangan 

perbankan syariah kita dapat melihat rasio – rasio pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Rasio Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah 

Indikator Jumlah Per Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

CAR 16,63% 14,13% 14,42% 16,10% 15,02% 

NPF 2,54% 2,22% 2,62% 4,33% 4,84% 

FDR 88,94% 100% 100,32% 86,66% 88,03% 

BOPO 78,41% 74,75% 78,21% 96,67% 97,01% 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 

Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menunjukan penurunan kinerja keuangan perbankan 

syariah, ditunjukan dari nilai Non Performing Financing (NPF) yang 

mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 sebesar 2,62% 

menjadi 4,33% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 juga meningkat 

menjadi 4,84% . Penurunan penyaluran pembiayaan juga memicu 

menurunnya kinerja perbankan syariah, dimana penurunan tersebut 

ditunjukan oleh rasio Finance to Deposite Ratio (FDR). Pada tahun 2014 

FDR mengalami penurunan menjadi 86,66%, padahal pada tahun - tahun 

sebelumnya selalu menunjukan tren positif hingga tahun 2013 rasio FDR 

menyentuh angka 100,32%. Penurunan ini diakibatkan oleh pelemahan 

ekonomi yang terjadi pada tahun 2014, dimana operasional perbankan 

syariah didominasi oleh sektor riil. Pada tahun tersebut sektor riil sangat 

terpengaruh dengan perlemahan ekonomi. 

Kinerja lembaga keuangan merupakan hal yang sangat penting, 

karena sebagai institusi yang menawarkan jasa kepercayaan kepada 

masyarakat lembaga keuangan dituntut untuk menjaga kredibilitasnya. 
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Sehingga semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi pada 

lembaga keuangan tersebut. Semakin banyaknya transaksi yang dilakukan 

pada lembaga keuangan tersebut akan menunjukan profitabillitasnya 

(Fahmi, 2013). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu lembaga keuangan, sebelum 

mendepositkan dananya di suatu bank, nasabah akan melihat lebih dahulu 

kinerja keuangan bank tersebut. Untuk mengukur kinerja keuangan 

digunakan rasio Return On Assets (ROA), rasio ini menunjukan 

profitabilitas dari perusahaan (Sahara, 2013). Untuk mengetahui 

perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah kita dapat melihat 

perkembangan rasio ROA yang menunjukan perkembangan profitabilitas 

Bank Syariah. Dapat kita lihat pada tabel 1.3 yang menunjukan 

perkembangan Return On Asset (ROA) BUS dan UUS. 

Tabel 1.3 

Rasio Kinerja Keuangan (ROA) BUS & UUS 

No Tahun Kinerja ROA 

1 2011 1,79% 

2 2012 2,14% 

3 2013 2,00% 

4 2014 0,80% 

5 2015 0,84% 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 

 

Statistik lembaga keuangan syariah menunjukan bahwa kinerja 

ROA selalu mengalami tren positif dari tahun 2011 hingga 2013. Namun 

pada tahun 2014 ROA mengalami penurunan yang sangat signifikan, 
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kinerja ROA pada tahun tersebut hanya sebesar 0,8% penurunan yang 

sangat buruk dari kinerja ROA tahun sebelumnya yang mencapai angka 

2%. Tahun 2015 kinerja ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah hanya meningkat 0,04% dari tahun sebelumnya, jumlah ini bukan 

jumlah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan penurunan yang 

terjadi pada tahun 2014. Penurunan yang terjadi ini menunjukan bahwa 

kinerja lembaga keuangan syariah yang turun. Ditengah perkembangan 

lembaga keuangan syariah yang mengalami tren positif dengan Aset 

lembaga keuangan syariah dan jumlah kantor yang mengalami 

peningkatan seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan yang baik, namun 

pada kenyataannya kinerja keuangan justru mengalami penurunan. 

Beberapa contoh kasus indikasi akibat adanya kinerja buruk pada 

lembaga keuangan syariah berskala mikro Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

yang pernah terjadi, yaitu pada kasus BMT Mentari Kendal, dimana uang 

simpanan para nasabah macet dan tidak dapat direalisasikan (Suara 

Merdeka, 11 Maret 2006). Kemudian, adanya penyalahgunaan keuangan 

negara yang dilakukan oleh manajer BMT Cahaya Insani Demak, dimana 

dana hibah dari negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan 

rumah masyarakat tidak mampu justru disalahgunakan (Suara Merdeka, 11 

September 2012). 

Shariah Enterprise Theory (SET) dalam penjelasannya menyatakan 

bahwa seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab 
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pada Stakeholder. Dengan menerapkan SET pada Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) akan membuat kinerja BMT menjadi lebih baik. Karena pihak 

manajemen akan hati – hati dalam mengelola kegiatan operasionalnya 

termasuk dalam menjamin kepuasan kerja karyawannya, kepuasan 

karyawan atas pekerjaannya akan meningkatkan motivasi karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang baik merupakan tanggung jawab perusahaan 

kepada stakeholder. 

Selain tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, tanggung 

jawab perusahaan lainnya adalah menciptakan lingkungan yang positif 

bagi karyawannya. Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan bahwa 

seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang 

perbuatan itu positif dan apabila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia 

melakukannya. Lingkungan perusahaan yang positif akan memotivasi 

karyawan untuk terus berkomitmen bekerja dalam perusahaan, selain itu 

lingkungan perusahaan yang positif akan memotivasi karyawan untuk 

disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan, hal 

tersebut akan berdampak baik terhadap kinerja karyawan dalam 

menjalankan tugas perusahaan. 

Penerapan teori al-wala’ untuk meningkatkan komitmen karyawan 

juga dapat dilakukan oleh perusahaan. Teori al-wala’ memberikan 

penjelasan bahwa seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mencintai 

dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada 
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tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah. Penggunaan Teori al-wala’  

pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) akan memberikan dampak yang baik 

terhadap komitmen karyawan, dimana BMT merupakan lembaga 

keuangan mikro berbasis syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. 

Prinsip yang digunakan BMT tersebut akan membuat karyawan merasa 

memiliki kewajiban untuk terus berkomitmen terhadap perusahaan. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus memiliki kinerja 

yang baik agar perusahaan dapat secara konsisten mempertahankan 

keberlangsungan usahanya. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan 

perusahaan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari para nasabah 

dalam opersionalnya yang menuntut untuk terus mendapatkan kinerja yang 

baik agar kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada BMT 

semakin tinggi. Dalam teori stewardship memperoleh kinerja yang baik 

merupakan tujuan bersama dari manajemen bukan tujuan pribadi, sehingga 

untuk memperoleh kinerja yang baik diperlukan koordinasi yang baik 

antara manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna 

mendukung kegiatan opersional BMT, sumber daya tersebut salah satunya 

adalah kinerja karyawan. 

Secara empiris penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan telah 

beberapa kali dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatirrohmah (2014) yang menduga adanya pengaruh etika kerja Islam 

terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional karyawan, dan 
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organizational citizenship behavior. Penelitian Pratama (2014) yang 

menduga adanya pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen kerja. 

Penelitian Indica (2013) yang menduga adanya pengaruh etika kerja Islam 

terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian Shafissalam dan Azzuhri (2014) 

yang menduga adanya pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian Marri et., al. (2012) yang menduga adanya pengaruh 

etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

karyawan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2015) yang 

beranggapan bahwa etika kerja Islam berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan dari dugaan penelitian terdahulu mengenai faktor 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

kinerja karyawan, peneliti ingin menguji kembali faktor tersebut dengan 

mengacu pada penelitian Lailatirrohmah (2014). Peneliti memodifikasi 

variabel yang akan diteliti dengan menghilangkan variabel organizational 

citizenship behavior kemudian menambah variabel baru yaitu kinerja 

karyawan, sehingga peneliti mengambil 3 variabel endogen yaitu kepuasan 

kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. Sedangkan variabel 

etika kerja Islam digunakan sebagai variabel eksogen. 

Etika kerja Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian 

yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu 

bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakan kemanusiaannya, 

melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal shaleh oleh karenanya 
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mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur (Tasmara, 2008 dalam Zahra, 

2015). Islam memberikan penekanan yang kuat pada kerja, seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an:  

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 

Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 

sempurna.” (QS. An-Najm, 53:39-41) : 

 

Dijelaskan pula dalam Al-Qur‟an :  

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 

yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah, 1:172) 

 

 Manusia harus berkontribusi positif bagi kehidupan dibumi 

sehingga manusia seharusnya bekerja menggunakan apa yang telah 

diciptakan-Nya yaitu berbagai macam sumber daya alam bagi 

kebermanfaatan umat manusia. Dalam Islam, bekerja merupakan sebuah 

kegiatan yang penting sampai pada tingkat dimana bekerja adalah sama 

dengan ibadah (Ahmad dan Owoyemi, 2012).  

Perbedaan etika kerja non-agama dengan etika kerja Islam dapat 

dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Perbedaan Etika Kerja Non-Agama dengan Etika Kerja Islam 

Etika Kerja Non-Agama Etika Kerja Islam 

Sikap hidup mendasar terhadap kerja 

di sini timbul dari hasil kerja akal 

dan/ atau pandangan hidup/ nilai-

nilai yang dianut (tidak bertolak dari 

iman keagamaan). 

Sikap hidup mendasar terhadap kerja 

identik dengan sistem keimanan/ 

aqidah Islam berkenaan dengan kerja 

atas dasar pemahaman bersumber dari 

wahyu dan akal yang saling 

bekerjasama secara proporsional. 

Tidak iman Iman eksis dan terbentuk sebagai buah 

pemahaman terhadap wahyu. 

Motivasi yang timbul tidak 

bersangkut paut dengan iman, agama 

atau niat ibadah. 

Motivasi berangkat dari niat ibadah 

kepada Allah dan iman terhadap 

adanya kehidupan ukhrawi yang jauh 

lebih bermakna. 

Etika kerja berdasarkan akal dan/ 

atau pandangan-pandangan hidup/ 

nilai-nilai yang dianut. 

Etika kerja berdasarkan keimanan 

terhadap ajaran wahyu berkenaan 

dengan etika kerja dan hasil 

pemahaman akal yang membentuk 

sistem keimanan/ aqidah Islam 

sehubungan dengan kerja (aqidah 

kerja). 

Sumber: Asifudin, 2004 dalam Zahra, 2015. 

 Etika kerja seseorang dapat terbentuk dengan adanya motivasi 

yang terpancar dari sikap hidupnya yang mendasar terhadap kerja. 

Seseorang yang beretika kerja Islam, etika kerjanya terpancar dari sistem 

keimanan/aqidah Islam yang menjadi sumber motivasi dan sumber nilai 

bagi terbentuknya etika kerja Islam. 
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Etika kerja Islam merupakan seperangkat nilai atau sistem 

kepercayaan mengenai bekerja yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Etika kerja Islam selama ini masih diabaikan dalam konsep 

manajemen dan penelitian organisasi. Padahal, etika kerja Islam dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang dalam 

pekerjaan karena dapat memberikan stimulus untuk sikap kerja yang 

positif. Sikap kerja yang positif akan memunculkan sikap seperti kerja 

keras, komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan serta sikap kerja lainnya 

yang dapat menguntungkan individu dan organisasi tempat individu 

tersebut bekerja. 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menduga adanya pengaruh 

faktor etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional 

dan kinerja karyawan. Dugaan ini diperkuat oleh argumen yang 

menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan sumber daya manusia bisa 

melalui pendekatan psikologis dan organisasi, budaya serta agama. 

Pencapaian kerja individu dan organisasi di era globalisasi perlu 

dilandaskan pada pendekatan psikologi dan organisasi, pendekatan budaya 

serta agama (Mangkunegara, 2005 dalam Zahra, 2015). 

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukan keterkaitan etika kerja 

Islam tehadap kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja 

karyawan. Lailatirrohmah (2014) dalam penelitiannya menemukan adanya 

pengaruh positif antara etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional. Marri, et., al. (2012) dalam penelitiannya 
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menemukan adanya hubungan positif antara etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Penelitian yang dilakukan 

Pratama (2014) menyatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif 

tehadap komitmen organisasional. Penelitian yang dilakukan Indica (2013) 

menyatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif tehadap 

komitmen organisasional. (Zahra, 2015) menemukan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan, 

namun pada penelitian yang dilakukan oleh Shafissalam dan Azzuhri 

(2014) menemukan bahwa etika kerja Islam tidak berpengaruh simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dibahas 

pada penelitian ini adalah apakah etika kerja Islam berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. Oleh 

sebab itu penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PENGARUH 

ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP KEPUASAN KERJA, 

KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KINERJA KARYAWAN 

PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) DI KABUPATEN 

BANJARNEGARA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan  masalah 

yang dapat diambil adalah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan 

lembaga yang memiliki produk dengan pengelolaan berbasis syariah, akan 

tetapi apakah etika kerja yang berbasis syariah yaitu etika kerja Islam 

diterapkan pada lembaga tersebut dan dilaksanakan baik oleh para 

karyawan. Etika kerja Islam apabila diterapkan, bagaimanakah 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

kinerja karyawan, selain itu rumusan masalah diambil karena adanya 

perbedaan hasil penelitian atau tidak adanya kekonsistenan pada 

penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat disusun pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh etika kerja Islam tehadap kepuasan kerja? 

2. Bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen 

organisasional? 

3. Bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap 

komitmen organisasional. 
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3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kinerja karyawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai 

bahan pertimbangan atau masukan kepada lembaga dalam rangka 

menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian 

maupun manajemen sumber daya manusia. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini merupakan informasi, teori dan 

implementasi dari pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja, 

komitmen organisasional dan kinerja karyawan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Syariah Enterprise Theory 

Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang perlu 

diinternalisasikan dengan nilai Tauhid. Shariah enterprise theory 

menjelaskan, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap 

penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal 

dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam 

shariah enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, 

karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber 

daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah 

dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk 

menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi 

Amanah (Triyuwono, 2006). 

Pandangan dalam shariah enterprise theory, distribusi kekayaan 

atau nilai tambah (value-added) tidak hanya berlaku pada para partisipan 

yang terkait langsung dalam , atau partisipan yang memberikan kontribusi 

kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditur, karyawan, 

dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis 

yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi 

keuangan dan skill. Manusia pada dasarnya adalah Khalifatullah fil Ardh 
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yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan 

bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai 

keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, maka shariah enterprise 

theory akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, 

masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau 

ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting 

menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Triyuwono, 

2006). 

Menurut shariah enterprise theory, stakeholders meliputi Tuhan, 

manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi 

satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah 

hanya dibangun berdasarkan ketentuan atau hukum-hukum Allah. 

Stakeholders yang kedua adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan 

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pihak yang terkait 

langsung dengan bisnis perusahaan (direct stakeholders) yang terdiri dari: 

pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, 

dan lain-lain. Kelompok kedua yaitu pihak yang tidak terkait langsung 

dengan bisnis perusahaan (indirect stakeholders), yang terdiri dari: 

masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah) dan 

lingkungan alam. Stakeholders yang ketiga adalah alam. Alam merupakan 

pihak yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan berada di atas bumi, menggunakan energi dari alam, dan 

mengambil bahan baku juga dari alam. Selanjutnya sebagai 
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feedback atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan materi seperti 

halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud distribusi 

kesejahteraan berupa kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian 

alam. 

Penjelasan tersebut berarti bahwa shariah enterprise theory 

menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu. Manusia merupakan 

pihak yang dituntut untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hal 

ini dikarenakan Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam 

semesta. Etika kerja Islam dalam penelitian ini merupakan segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam bekerja yang didasarkan pada 

niat dalam melakukan pekerjaan tersebut dengan harapan mendapat ridho 

Allah dalam segala tindakannya. Niat tersebut merupakan wujud 

kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum Allah, yang tidak terlepas dari 

tujuan Islam. Segala bentuk niat, tindakan dan kegiatan yang diridhoi 

Allah yang bersifat positif diharapkan akan menimbulkan dampak positif 

pula terhadap kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan kegiatan 

suatu organisasi atau perusahaan. 

 

2.1.2 Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh 

(Ajzen, 1991). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap 

(attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak 

merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa 
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yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak 

orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan 

berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu 

berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus 

perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap 

penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif 

(Jogiyanto, 2011).  

Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan 

keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas hanya pada 

tiga hal; Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi 

oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi 

tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma objektif (subjective 

norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar 

kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma- norma 

subjektif membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu (Ajzen, 

1991). Teori perilaku beralasan diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen 

dinamai Teori Perilaku Terencana (theory of planned behavior). Inti teori 

ini mencakup 3 hal yaitu; keyakinan tentang kemungkinan hasil dan 

evaluasi dari perilaku tersebut (behavioral beliefs), keyakinan tentang 

norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 

(normative beliefs), serta keyakinan tentang adanya faktor yang dapat 

mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan 

faktor tersebut (control beliefs). 
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Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu 

sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi 

individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak 

melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif (Jogiyanto, 

2007). Secara singkat, praktik atau perilaku menurut Theory of Reasoned 

Action (TRA) dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap 

dan norma subyektif. Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil 

dari tindakan yang telah lalu. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan 

akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati pendapat tersebut. 

Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan 

melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif 

dan apabila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. 

Etika kerja Islam dalam penelitian ini merupakan prinsip tindakan 

yang didasarkan atas hukum-hukum Allah, sehingga segala tindakan yang 

dilakukan merupakan berdasarkan niat untuk mendapat ridho Allah 

dengan mematuhi segala hukum-Nya dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

Suatu organisasi dengan prinsip etika kerja Islam akan menempatkan 

tindakan-tindakan positif dalam setiap kegiatannya sesuai ketentuan 

hukum Allah. Prinsip yang bersifat positif tersebut akan membuat 

karyawan termotivasi untuk menaati setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam theory of reasoned action dapat 

disimpulkan bahwa sikap positif yang ditimbulkan dari penggunaan 

prinsip etika kerja Islam akan memotivasi karyawan untuk disiplin dalam 
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melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi, hal tersebut akan 

meningkatkan komitmen organisasional dan kinerja karyawan dalam 

organisasi atau perusahaan. 

 

2.1.3 Teori Al Wala’ (Loyalitas) 

Kata al wala’ menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, 

mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata al wala’ menurut terminologi 

syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai 

dan diridhoi Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. 

Wilayah al wala’; apa yang dicintai Allah. Ciri utama wali Allah; 

mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, 

ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen. 

Al wala’ (loyalitas/ kecintaan) adalah masalah yang sangat penting 

dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan 

keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak 

keimanan seseorang (Jayanto, 2016:163). Syeikh Shalih bin Fauzan Al-

Fauzan Hafidhahullah berpendapat bahwa setelah cinta kepada Allah dan 

Rasul-Nya, wajib (bagi setiap muslim untuk) mencintai para kekasih Allah 

(orang-orang yang beriman) dan membenci musuh-musuh-Nya. Karena 

termasuk prinsip-prinsip dasar akidah Islam adalah kewajiban setiap 

muslim yang mengimani akidah ini untuk mencintai orang-orang yang 

megimani akidah Islam dan membenci orang-orang yang berpaling 

darinya. Maka seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal 
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kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan 

(ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semata), sebagaimana (dia 

wajib) membenci dan memusuhi orang-orang yang bebuat syirik 

(menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta’ala) (Jayanto, 2016:163). Seperti 

yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah yang 

artinya: 

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada (diri nabi) 

Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya; ketika mereka berkata 

kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan 

dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kamu 

dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk 

selama-lamanya sampai kami beriman kepada Allah semata.” (QS. Al-

Mumtahanah, 60:4) 

 

Selain itu, firman Allah yang lain yang artinya:  

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-

orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih/ teman dekat (mu); sebagian 

mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Barangsiapa dia antara 

kamu menjadikan mereka sebagai kekasih/ teman dekat, maka 

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Maidah, 

5:51). 

 

Ketika menjelaskan besarnya kedudukan masalah ini dalam 

keimanan dan tauhid, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bekata, 

“Tidak akan lurus (benar) keislaman seseorang, meskipun dia telah 

mentauhidkan Allah dan menjauhi (perbuatan) syirik, kecuali dengan 

memusuhi orang-orang yang berbuat syirik dan meyatakan kepada mereka 

kebencian dan permushuan tersebut”. 

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahumullah berkata, “Jika 

keimanan dan kecintaan di dalam hati seseorang (muslim) kuat, maka hal 

itu menuntut dia untuk membenci musuh-musuh Allah”. Selain itu, Syeikh 
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Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah lebih lanjut 

menjelaskan, “Sikap loyal dan cinta terhadap orang-orang yang menetang 

Allah menunjukan lemahnya keimanan dalam hati seseorang kepada Allah 

dan Rasul-Nya, karena tidaklah masuk akal jika seseorang mencintai 

sesuatu yang dimusuhi kekasihnya (Allah Subhanahu wa Ta’ala). 

Bersikap loyal terhadap orang-orang kafir adalah dengan menolong dan 

membantu mereka dalam kekafiran dan kesesatan yang mereka lakukan, 

sedangkan mencintai mereka adalah dengan melakukan sebab-sebab yang 

menimbulkan kecintaan mereka, yaitu berusaha mencari kecintaan 

(simpati) mereka dengan berbagai cara. Tidak diragukan lagi perbuatan ini 

akan menghilangkan kesempurnaan iman arau keseluruhannya. Maka 

wajib bagi seorang mukmin untuk membenci dan memusuhi orang yang 

menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang tersebut adalah kerabat 

dekatnya, akan tetapi tidak menghalangi kita untuk menasehati dan 

mendakwahi orang tersebut kepada kebenaran”. 

Bentuk sikap Al Wala’ tehadap Allah adalah dengan cara 

senantiasa menjalankan perintah-Nya daan menjauhi segala apa yang 

dilarang oleh Allah, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda 

melebihi cinta kepada Allah, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru 

maghdoh dengan kontinu (istiqomah) dengan mengharap keridhoan Allah 

serta berjihad di ajalan Allah (fii sabilillah) (Jayanto, 2016:165). 

Bentuk sikap Al Wala’ tehadap entitas adalah dengan cara 

merencanakan, megkoordinasikan, mengimplementasikan, dan 
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megendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan 

produkifitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat 

bermanfaat untuk kemaslahatan pelanggan dan masyarakat serta 

lingkungan (Jayanto, 2016:165). 

Bentuk sikap Al Wala’ tehadap stakeholders adalah dengan cara 

memilih stakeholders yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai degan 

prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits 

(Jayanto, 2016:165). 

Penjelasan tersebut berarti bahwa Teori Al Wala’ menempatkan 

agar setiap muslim wajib mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang 

yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada 

Allah Subhanahu wa Ta’ala semata, yaitu tindakan seorang muslim yang 

sesuai dengan perintah Allah. Tindakan tersebut berlandaskan Al-Quran 

dan Al-Hadits, sikap yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits akan 

mewujudkan sikap yang positif dalam setiap kegiatan, termasuk sikap 

dalam bekerja pada suatu entitas. Bekerja dalam suatu  entitas dengan 

berlandaskan prinsip Al-Quran dan Al-Hadits akan mewujdukan sikap 

produktif sebagiamana dijelakan dalam Teori Al Wala’.  

Etika kerja Islam dalam penelitian ini merupakan prinsip tindakan 

yang didasarkan atas hukum-hukum Allah. sehingga segala tindakan yang 

dilakukan merupakan berdasarkan niat untuk mendapat ridho Allah 

dengan mematuhi segala hukum-Nya dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

Suatu organisasi dengan prinsip etika kerja Islam akan menempatkan 
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tindakan-tindakan yang bersifat positif dalam setiap kegiatannya sesuai 

ketentuan hukum Allah. Prinsip yang berlandaskan perintah Allah, yaitu 

sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits akan memunculkan sikap loyal atau 

kecintaan pada suatu organisasi tempat dimana seorang muslim bekerja, 

karena seseorang tersebut akan merasa memliki kewajiban untuk 

mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh 

kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala semata. Sikap tersebut akan mewujdukan pekerja/ karyawan yang 

produktif dalam bekerja sebagaimana dijelaskan dalam Teori Al Wala’, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditimbulkan dari 

penggunaan prinsip etika kerja Islam akan mendorong karyawan memiliki 

kecintaan tehadap organisasi, hal tersebut akan meningkatkan komitmen 

organisasional karyawan dalam organisasi atau perusahaan tempat ia 

bekerja. 

 

2.1.4 Stewardship Theory 

Teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan 

situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan 

individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan 

sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward 

termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku 
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steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha 

mencapai sasaran organisasinya. 

Penjelasan dalam stewardship theory berarti bahwa, manajer 

menempatkan kepentingan bersama yaitu kepentingan organisasi diatas 

kepentingan pribadi/ individu. Dalam etika kerja Islam antara hak dan 

kewajiban haruslah seimbang, sehingga seorang karyawan dengan prinsip 

etika kerja Islam akan semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang 

diberikan organisasi setelah organisasi memberikan hak yang lebih kepada 

karyawan sesuai dengan penjelasan dalam stewardship theory, sehingga 

dalam penelitian ini komitmen organisasi dan kinerja karyawan akan 

meningkat, karena karyawan merasa diperhatikan sebagai satu kesatuan 

dalam organisasi yang diprioritaskan sebagai tujuan utama oleh manajer 

perusahaan. 

 

2.2 Kajian Variabel 

2.2.1 Etika Kerja Islam 

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan apa 

yang benar dari apa yang salah (Beekun, 1996 dalam Lailatirrohmah, 

2014). Etika adalah bidang normatif karena menentukan apa yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan. Etika meliputi persoalan moral dan pilihan 

yang berhubungan dengan perilaku benar dan salah. Etika juga dapat 

dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar di mana para karyawan dan 

perusahaan berinteraksi. Prinsip-prinsip tersebut harus dipertimbangkan 
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dalam pengambilan keputusan bisnis serta berhubungan dengan para 

nasabah dan pelanggan (Noe et al, 2010). 

Istilah yang paling dekat dengan etika dalam Islam yaitu Akhlaq. 

Istilah dalam Al-Qur‟an yang secara langsung berhubungan dengan etika 

adalah alkhuluq. Al-khuluq berasal dari kata dasar khaluqa-khuluqan, yang 

berarti, tabi‟at, budi pekerti, kesatriaan, keprawiraan. Islam memberikan 

tuntunan akidah tauhid, dasar tauhid ini dipadu dengan contoh yang 

diberikan Rasulullah yang diharapkan akan menghasilkan manusia yang 

memiliki akhlaq atau etika yang baik. Akhlaq yang dicontohkan oleh 

Rasullullah ini didasarkan pada petunjuk dari Al-Qur‟an. Sehingga dapat 

ditunjukan dari kerangka etika Islam pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Etika Kerja Islam 

Sumber: Harahap, 2011 

Etika kerja Islam  adalah sikap kepribadian yang melahirkan 

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya untuk 

memuliakan dirinya, menampakan kemanusiaannya, melainkan juga 

sebagai suatu manifestasi dari amal sholeh (Masruhin, 2013). Sehingga 

bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukan 

fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meningkatkan martabat 

Allah 

Tauhid dan Akidah 

Al-Qur‟an 

Akhlaq Al-Qur‟an dan 

Tuntunan Hadits 

Konsensus masyarakat yang 

Dirumuskan dari 

Al-Qur‟an dan Hadits 

Etika, Akhlaq, atau 

Tingkah laku pribadi 
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dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan 

dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai 

manusia amanah, menunjukan sikap pengabdian sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Qur‟an: 

“Dan tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

beribadah kepada-Ku”. ( QS. Az-Zariat, 51:56)  

 

Etika kerja Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai atau 

sistem kepercayaan yang diturunkan dari Al-Qur‟an dan Sunnah mengenai 

kerja dan kerja keras. Etika kerja Islam merupakan orientasi terhadap 

pekerjaan, dan hampir sama dengan kebaikan dalam kehidupan manusia 

(Ahmad dan Owoyemi, 2012). 

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa etika kerja 

Islam merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai, ataupun orientasi yang 

menjadi pedoman suatu organisasi dalam melakukan tindakan dalam 

bekerja ataupun pengambilan keputusan bisnis yang benar berdasarkan 

Syariah yaitu Al-Qur‟an dan Hadits nabi Muhammad Shallallahu’alihi wa 

sallam. 

Etika kerja Islam menempatkan penekanan yang kuat pada kerja 

keras, komiten dan dedikasi terhadap pekerjaan, kerja kreatif, menghindari 

metode yang tidak etis berkaitan dengan penimbunan kekayaan, kerjasama 

dan persaingan di tempat kerja. Terlepas dari hal tersebut etika kerja Islam 

lebih menekankan pada niat daripada hasil. Seperti halnya sabda nabi 

Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam, “Niat seorang mukmin lebih baik 

dari amalnya”. (HR. Baihaqi dan Ar-Rabii‟). 
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Menurut (Ali dan Al-Owaihan, 2008 dalam Lailatirrohmah, 2014) 

isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan maupun bisnis berdasarkan 

hadits-hadits nabi Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

1. Pursuing legitimate business. Nabi Muhammad secara eksplisit 

memerintahkan pada pengikutnya bahwa pekerjaan yang berguna 

adalah yang memberikan manfaat pada masyarakat dan yang lainnya. 

Kemudian, mereka yang bekerja keras akan diberikan balasan berupa 

pahala. Beliau bersabda bahwa, “Sebaik-baik manusia adalah yang 

paling memberikan manfaatnya untuk orang lain” (HR. Ahmad, Ath-

Thabrani dan Ad-Daruqutni). 

2. Wealth must be earned. Dalam Islam, diakui bahwa masing-masing 

orang memiliki kapasitas yang berbeda. Yaitu kapasitas dan 

keberadaan peluang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan 

kesejahteraan. Melaksanakan kegiatan ekonomi, harus berdasarkan 

moralitas dan pondasi yang sah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-

Qur‟an :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan 

cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam 

neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah” (QS. An-Nisa: 29-30). 

 

3. Quality of Work. Bangsa Arab pada masa sebelum Islam kurang 

disiplin dan komitmen yang mereka miliki hanya terbatas pada 
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kelompok utama. Nabi Muhammad mengetahui fakta ini, sebagai 

negarawan dan pembaharu, sehingga beliau mencoba untuk mengubah 

komunitas Arab menjadi masyarakat fungsional. Penekanan yang 

dilakukannya terhadap kedisiplinan dan niat komitmen tidak hanya 

untuk menyoroti esensi dari bekerja, akan tetapi juga untuk 

menggambarkan hubungan di antara kepercayaan dengan pekerjaan 

dan akhirnya dapat mengarahkan umat muslim menjadi entitas aktif 

secara ekonomi dan politik. Nabi Muhammad Shallallahu’alihi wa 

sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba 

yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya 

(melakukannya dengan benar)” (HR. Ath-Thabrani). 

4. Wages. Rasulullah Shallallahu’alihi wa sallam menyuruh umat Islam 

untuk memberikan gaji kepada karyawan secara adil, pantas dan tepat 

waktu. Sabda beliau “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering (tepat waktu), dan berikan ketentuan gajinya, terhadap apa 

yang ia kerjakan”(HR. Ibnu Majah). Maka dari itu, pembayaran gaji 

haruslah tepat waktu, adil dan mencukupi. 

5. Reliance on self. Salah satu fungsi penting dalam bekerja adalah 

kepercayaan diri dan mengandalkan diri sendiri. Sabda nabi 

Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam, “Tiada makanan yang lebih 

baik daripada hasil usaha tangan sendiri” (HR. Bukhari). 

6. Monopoly. Monopoli, dalam Islam dianggap sebagai kesalahan besar 

yang dapat menghasilkan kerugian, laba yang tidak sah, dan 
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menimbulkan ketidaksetaraan, sehingga nabi Muhammad 

Shallallahu’alihi wa sallam melarangnya dengan hadits yaitu, 

“Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa” (HR. 

Muslim). 

7. Bribery. Seperti monopoli dan penipuan, suap-menyuap sangat 

dikecam dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam 

bersabda, “Kutukan Allah menimpa atas orang yang menyuap dan 

yang menerima suap” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi). 

8. Deeds and Intention. Hal ini merupakan salah satu dasar yang 

signifikan dalam etika kerja Islam. Sangat jelas dibedakan etika kerja 

Islam dengan etika kerja dari kepercayaan lain. Asumsi fundamental 

dalam Islam adalah bahwa niat adalah kriteria di mana pekerjaan 

dievaluasi dari segi manfaat bagi masyarakat daripada hasil. Setiap 

kegiatan yang dianggap merugikan, meskipun menghasilkan kekayaan 

yang signifikan bagi mereka yang melakukan hal itu, dianggap 

melanggar hukum. Hadits mengenai hal ini yaitu, “Sesungguhnya 

Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian akan tetapi 

Dia melihat kepada hati-hati kalian (niat) dan perbuatan-perbuatan 

kalian” (HR. Muslim). 

9. Transparency. Bisnis dan pekerjaan secara umum harus bertumpu 

pada dasar etis dan moral. Prasyarat untuk menyebarkan dan 

mewujudkan tujuan ini adalah transparansi. Seperti perusahaan yang 

harus memberitahukan pada konsumen keadaan yang sebenarnya 
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tentang produknya. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu’alihi wa 

sallam, “Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu 

membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga” (HR. 

Muslim), menggarisbawahi pentingnya transparansi pada setiap 

transaksi bisnis, dan perlunya meningkatkan kepercayaan konsumen 

dan mengurangi problem di pasar. 

10. Greed. Dalam Islam, ketamakan/keserakahan dianggap sebagai 

ancaman bagi keadilan sosial dan ekonomi. Nabi Muhammad 

Shallallahu’alihi wa sallam sendiri berusaha untuk melawan kaum elit 

Mekkah secara konsisten dan tidak kenal lelah mengkritik 

keserakahan mereka. Beliau bersabda, “Ketamakan menghilangkan 

kebijaksanaan dari hati para ulama” (HR. Ath-Thabrani). 

11. Generosity. Sikap dermawan adalah kebaikan dalam Islam. Nabi 

Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam bersabda bahwa “Hamba 

yang dermawan adalah yang kedudukannya paling dekat dengan 

Allah, surga dan orang-orang serta jauh dari neraka” (HR. At-

Tirmidzi). 

Ada tujuh dimensi etika kerja Islam yaitu, Work intention, 

Trusteeship,Work type,Work for Islamic Ummah, Justice & Fairness, 

Cooperation & Colaboration dan Work as the only source of ownership. 

1. Work Intention adalah niat dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Pekerjaan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi merupakan bagian 

dari perbuatan baik, yang memiliki posisi utama dalam ekonomi Islam 
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dilakukan dengan maksud untuk mendekatkan diri dan meningkatkan 

iman kepada Allah, sehingga maksud di atas kegiatan ekonomi dalam 

Islam yaitu untuk mencapai ridha Allah. 

2. Trusteeship. Kepercayaan (amanah) adalah anjuran bagi umat Muslim 

agar memiliki modal sosial yang besar dalam hubungan sosio-

ekonomi. Penting untuk menyebutkan bahwa Islam menganjurkan 

umat Muslim untuk amanah tidak hanya pada aktifitas ekonomi akan 

tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan. 

3. Work type. Pengamatan terhadap meningkatnya pemeluk agama Islam 

pada semenanjung Arab membuat wilayah tersebut sebagai salah satu 

pusat bisnis pada masa itu dan kegiatan ekonomi yang dilakukan 

adalah perdagangan, dan dalam Islam, perdagangan (bisnis) 

merupakan kegiatan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. 

Banyaknya tipe pekerjaan mengharuskan umat Muslim untuk memilih 

yang sesuai dengan kapasitas dan jangan sampai bertentangan dengan 

syariat Islam. 

4. Work results for Islamic Ummah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi 

yang tidak menghasilkan keuntungan untuk umat Islam secara spesifik 

atau jika aktivitas ini merugikan saudara yang beragama lain sangat 

tidak dianjurkan, sehingga kegiatan ekonomi yang benar adalah yang 

menguntungkan, memberikan kekuatan dan potensi bagi umat Islam. 

5. Justice and Fairness. Kebenaran dan keadilan dalam ekonomi Islam 

memberi kesejahteraan untuk seluruh umat. Islam sangat melarang 
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pengumpulan kekayaan melalui jalan yang tidak baik atau Haram. 

Keadilan yang diterapkan akan menjadikan hubungan antar muslim 

menjadi kuat dan menghilangkan jarak atau perbedaan kelas sosial. 

6. Cooperation & Collaboration. Islam masyarakatnya dianjurkan untuk 

saling membantu dan bekerjasama khususnya dalam aktivitas 

ekonomi dan hal tersebut diakui sebagai salah satu ciri orang-orang 

yang Saleh. Saling membantu dan bekerjasama dalam pekerjaan akan 

membantu meningkatkan teamwork dan dapat mendukung 

peningkatan produktivitas pada perusahaan. 

7. Work as the only source of ownership. Bekerja adalah satu-satunya 

cara dalam sistem pemerataan kekayaan dalam Islam, dan setiap 

Muslim akan mendapatkan kekayaan dari hasil pekerjaannya. 

Berdasarkan ajaran Islam, setiap muslim harus bekerja untuk 

mendapatkan pendapatan dan orang-orang yang hidup seperti parasit 

bagi yang lainnya sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya hal ini tidak 

bertentangan dengan dimensi etika kerja Islam yang lainnya. 

Pekerjaan yang dilakukan dengan niat menimbun uang dan bukan 

untuk mendekatkan diri pada Allah akan menimbulkan kerugian pada 

masyarakat Islam maupun kepercayaan lain (Chanzanagh dan 

Akbarnejad, 2011). 
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2.2.1.1 Dimensi Pengukuran Etika Kerja Islam 

Etika kerja Islam merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai, 

ataupun orientasi yang menjadi pedoman suatu organisasi dalam 

melakukan tindakan dalam bekerja ataupun pengambilan keputusan bisnis 

yang benar berdasarkan Syariah yaitu Al-Qur‟an dan hadits nabi 

Muhammad Shallallahu’alihi wa sallam (Ahmad dan Owoyemi, 2012). 

Dimensi yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai etika kerja Islam 

berdasarkan Mas‟ud (2004) dalam Lailatirrohmah (2014) adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai kerja berdasarkan niat  

2. Dedikasi terhadap tugas 

3. Kontribusi kemakmuran luas 

4. Kerjasama dan konsultasi 

5. Bekerja sebagai penghidupan  

6. Kemampuan membedakan tujuan  

 

2.2.2 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menunjukkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap positif dari karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala hal yang dihadapi di dalam lingkungan 

kerjanya. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-
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perasaan positif tentang pekerjaannya, sementara karyawan yang tidak 

puas memiliki perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaannya (Robbins 

dan Judge, 2008 dalam Lailatirrohmah, 2014). 

Lima model kepuasan kerja yang tinggi berfokus pada penyebab 

yang berbeda. Penyebabnya yaitu need fulfillment, discrepancies, value 

attaintment, equity dan dispositional/genetic components. Di bawah ini 

adalah penjelasan dari faktor-faktor penyebab kepuasan kerja menurut 

(Kreitner dan Kinicki, 2010) : 

 Need fulfillment. Model-model ini mengemukakan bahwa kepuasan 

ditentukan oleh tingkat karakteristik pekerjaan memperkenankan 

seorang karyawan untuk memenuhi kebutuhannya. 

 Discrepancies. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan merupakan 

hasil yang sesuai dengan harapan. Harapan yang terpenuhi 

menunjukkan perbedaan antara keinginan karyawan dengan apa yang 

benar-benar diterima dari hasil ia bekerja. 

 Value Attaintment. Gagasan yang mendasari pencapaian nilai adalah 

kepuasan dihasilkan dari persepsi bahwa suatu pekerjaan 

memungkinkan karyawan untuk memenuhi nilai kerja penting yang 

mereka miliki. 

 Equity. Model ini menjelaskan, kepuasan merupakan sebuah fungsi 

dari bagaimana seorang karyawan diperlakukan dengan adil di tempat 

kerja. Kepuasan berasal dari persepsi karyawan bahwa hasil kerja, 
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relatif sama dengan inputnya, bila dibandingan dengan hasil ataupun 

input orang lain secara signifikan. 

 Dispositional/genetic components. Model ini menjelaskan bahwa ada 

kemungkinan beberapa karyawan di tempat kerja yang terlihat puas 

pada berbagai situasi kerja, namun ada orang lain yang nampak tidak 

puas. Secara khusus, model watak/genetik adalah berdasarkan 

keyakinan bahwa kepuasan kerja adalah sebagian fungsi dari sifat 

pribadi ataupun faktor genetik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut 

(Luthans, 2006 dalam Lailatirrohmah, 2014) adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan itu sendiri. Umpan balik dari pekerjaan dan otonomi 

merupakan dua faktor motivasi utama yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan 

menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja, dan jika 

persyaratan dari karyawan terpenuhi, maka karyawan cenderung 

merasa puas. 

2. Gaji. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana 

manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. 

Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, 

tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat 

yang lebih tinggi. 

3. Promosi. Kesempatan promosi memiliki pengaruh yang berbeda pada 

kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah 
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bentuk yang berbeda dan memiliki berbagai penghargaan. Lingkungan 

kerja yang positif dan kesempatan untuk berkembang secara 

intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting 

daripada kesempatan promosi. 

4. Pengawasan. Terdapat dua dimensi gaya pengawasan yang 

memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada 

karyawan, diukur menurut tingkat di mana penyelia menggunakan 

ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Dimensi yang lain 

adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan oleh manajer 

yang meungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan memengaruhi pekerjaan mereka. 

5. Kelompok Kerja. Umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang 

kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana 

pada karyawan secara indivitu. Kelompok kerja, terutama tim yang 

“kuat” bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasihat, dan 

bantuan pada anggota individu. 

6. Kondisi Kerja. Kondisi kerja berpengaruh kecil terhadap kepuasan 

kerja. Jika kondisi kerja bagus (misalnya bersih, lingkungan menarik), 

individu akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Tetapi 

jika kondisi kerja buruk (misalnya udara panas, lingkungan bising), 

individu akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan.  
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2.2.2.1 Dimensi Pengukuran Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan kondisi dimana karyawan memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaannya, sementara karyawan yang 

tidak puas memiliki perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaannya 

(Robbins dan Judge, 2008 dalam Lailatirrohmah, 2014). Dimensi yang 

dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kepuasan kerja berdasarkan 

Mas‟ud (2004) dalam Lailatirrohmah (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Gaji yang cukup 

2. Menikmati kerja 

3. Dukungan manajer 

4. Bekerja dengan senang hati 

5. Perhatian dan penghargaan 

6. Hubungan baik dengan rekan 

7. Kondisi organisasi sesuai keinginan 

 

2.2.3 Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

tingkat di mana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada 

tujuan-tujuannya. Komitmen organisasi adalah sikap kerja yang penting, 

dikarenakan seseorang yang memiliki komitmen organisasi diharapkan 

dapat menunjukan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai 

tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja 

di suatu perusahaan (Kreitner & Knicki, 2014:165). 
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Tiga komponen komitmen organisasional menurut (Kreitner & 

Knicki, 2014:165) adalah sebagai berikut: 

1. Affective commitmen (komitmen afektif), berarti pelekatan emosi 

pegawai pada, identifikasi pegawai dengan perusahan dan keterlibatan 

pegawai dalam perusahaan. Pegawai yang memiliki komitmen afektif 

yang kuat terus bekerja untuk perusahaan karena mereka 

menginginkannya. 

2. Continuance commitmen (komitmen berkelanjutan), adalah kesadaran 

akan kerugian karena meninggalkan perusahaan. Pegawai yang 

hubungan dasarnya dengan perusahaan didasarkan pada komitmen 

berkelanjutan tetap bekerja karena mereka harus bekerja. 

3. Normative commitmen (komitmen normatif), mencerminkan rasa 

tanggung jawab untu terus bekerja. Pegawai yang memiliki tingkat 

komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka harus tetap 

berada di perusahaan. 

Masing-masing komponen dipengaruhi oleh beberapa kumpulan 

anteseden yang berbeda pula. Anteseden merupakan sesuatu yang 

menyebabkan munculnya komponen komitmen. Komitmen afektif 

(affective commitment) berhubungan dengan berbagai karakteristik pribadi, 

seperti kepribadian dan lokus kendali (locus of control), pengalaman kerja 

terdahulu, dan kesesuaian nilai-nilai (Kreitner & Knicki, 2014:166) 

Sementara itu, komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

mencerminkan rasio kerugian dan keuntungan degan meninggalkan 
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perusahaan, antesedan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi jumlah 

investasi nyata dan psikologis yang dimiliki seseorang dalam organisasi 

atau masyarakat tertentu. Komitmen berkelanjutan seseorang akan tinggi 

jika seseorang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, terlibat secara aktif 

dalam kegiatan keagamaannya, memiliki banyak teman di masyarakat, 

memiliki sebagian saham perusahaan, dan membutuhkan tunjangan medis 

untuk keluarganya (Kreitner & Knicki, 2014:166). 

Ketiga, komitmen normatif (normative commitment) dipengaruhi 

oleh proses sosialisasi yang disebut kontrak psikologis (physcological 

contract). Kontrak psikologis merupakan persepsi seseorang mengenai 

syarat dan ketentuan dari sebuah pertukaran timbal balik antara dirinya 

dengan pihak lain. Dalam lingkungan kerja, kontrak psikologis 

menunjukan keyakinan pegawai mengenai apa yang akan dia terima atas 

apa yang telah dia berikan pada perusahaan (Kreitner & Knicki, 

2014:167). 

Beberapa cara untuk meningkatkan komponen komitmen pegawai 

kepada perusahaan (Kreitner & Knicki, 2014:167) adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen afektif bisa ditingkatkan dengan cara merekrut pegawai 

yang nilai-nilai pribadinya sesuai degan nilai-nilai perusahaan. 

Lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan juga harus bisa 

meningkatkan hasrat pegawai untuk tetap bekerja bagi perusahaan. 
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2. Komitmen berkelanjutan bisa ditingkatkan dengan cara memberikan 

pegawai berbagai tunjangan yang progresif dan program-program 

sumber daya manusia (SDM). 

3. Komitmen normatif bisa ditingkatkan degan memastikan bahwa pihak 

manajemen tidak melanggar kontrak psikologisnya dan dengan 

berusaha meningkatkan tingkat kepercayaan di semua bagian 

perusahaan. 

 

2.2.3.1 Dimensi Pengukuran Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional merupakan suatu keadaan ketika seorang 

karyawan memihak pada organisasi serta tujuan-tujuannya, dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

(Kreitner dan Knicki, 2014). Dimensi yang dapat dijadikan tolok ukur 

dalam menilai komitmen organisasional berdasarkan Mas‟ud (2004) dalam 

Lailatirrohmah (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Bangga sebagai bagian organisasi 

2. Membanggakan organisasi 

3. Kepedulian terhadap organisasi 

4. Gembira bekerja pada organisasi 

5. Kesamaan nilai pribadi dengan organisasi 

6. Bekerja ekstra untuk organisasi 

7. Keinginan untuk tetap bekerja pada organisasi 

8. Organisasi memberi inspirasi 
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2.2.4 Kinerja Karyawan 

Kinerja dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan, dimana 

kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung 

untuk memperoleh hasil kerja (Wibowo, 2013). Kinerja karyawan (prestasi 

kerja) diartikan diartikan juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005 dalam 

Zahra, 2015). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kinerja 

merupakan hasil kerja karyawan maupun berupa prestasi kerja yang 

dicapai dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan tepat waktu sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja menurut 

(Mangkunegara, 2005 dalam Zahra, 2015), yaitu: 

1. Faktor kemampuan (Ability). Secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu 

kemampuan potensi Intelligence Quotients (IQ), kemampuan relity 

(knowledge) dan skill. 

2. Faktor Motivasi (Motivation). Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) 

pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di 

lingkungan organisasi.  

Faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong kinerja adalah 

perilaku. Perilaku adalah tentang bagaimana kita bertindak dan bukan 
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tentang apa atau siapa. Perilaku adalah suatu cara dimana seseorang 

bertindak atau melakukan suatu hal karena dapat menentukan apa yang 

akan dilakukan dalam setiap situasi dan dapat menentukan kinerja, karena 

kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada 

waktu yang tepat (Wibowo, 2013). 

 

2.2.4.1 Dimensi Pengukuran Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan berupa prestasi 

kerja yang dicapai dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan tepat 

waktu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2005 dalam Zahra, 2015). Dimensi yang dapat dijadikan 

tolok ukur dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan penelitian Zahra 

(2015) adalah sebagai berikut: 

1. Bekerja dengan hati-hati 

2. Pemeriksaan hasil pekerjaan 

3. Mengutamakan mutu kerja 

4. Optimal dalam bekerja 

5. Pengoptimalan waktu 

6. Kerjasama yang baik 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian 

terdahulu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain. Adapun 
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penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan disajikan dalam Tabel  2.1 

berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Nafilah 

Lailatirroh- 

mah 

(2014) 

Analisis Etika 

Kerja Islam 

terhadap Kepuasan 

Kerja, Komitmen 

Organisasional dan 

Organizational 

Citizenship Behvior 

(Studi pada 

Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

Bmt Hudatama 

Semarang) 

Endogen : 

Kepuasan Kerja 

Komitmen 

Organisasional 

Organizational 

Citizenship 

Behvior 

Eksogen : 

Etika Kerja Islami 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel etika kerja 

Islam memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja, etika 

kerja Islam memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

organisasional dan 

etika kerja Islam 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

organizational 

citizenship behavior. 

2 Novandi Arif 

Pratama 

(2014) 

Pengaruh Etos 

Kerja Islam 

terhadap  

Komitmen Kerja 

Karyawan Yayasan 

Pondok Pesantren 

Hidyatullah  

Endogen : 

Komitmen Kerja 

Eksogen : 

Etos Kerja Islami 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

variabel etos kerja 

Yayasan Pondok 

Pesantren 

Hidayatullah 

Surabaya. 
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  Surabaya  Islam berpengaruh 

secara langsung, 

positif, dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

kerja karyawan 

3 Bhirawa 

Anoraga 

(2015) 

Motivasi Kerja 

Islam dan Etos 

Kerja Islam 

Karyawan Bank 

Jatim Syariah 

Cabang Surabaya 

Endogen : 

Etos Kerja Islam 

Eksogen : 

Motivasi Kerja 

Islam 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

tingkat motivasi 

kerja Islam 

berpengaruh 

langsung, positif, 

dan signifikan 

terhadap etos kerja 

Islam karyawan 

Bank Jatim Syariah 

cabang Surabaya. 

4 I Wayan 

Marsalia 

Indica 

(2013) 

Pengaruh Etos 

Kerja Islam dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

terhadap 

Komitmen 

Organisasoinal dan 

Kinerja Karyawan 

(Studi Pada 

Waroeng Steak And 

Shake Di Kota  

Endogen : 

Kinerja Karyawan 

Intervening : 

Komitmen 

Organisasional 

Eksogen : 

Etos kerja Islami 

dan Gaya  

Kepemimpinan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

etos kerja Islami 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap komitmen 

organisasional 

karyawan pada  

Waroeng Steak and 

Shake di Kota 

Malang. 
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  Malang)  Etos kerja Islami 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Waroeng Steak and 

Shake di Kota- 

Malang. 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Waroeng Steak and 

Shake di Kota 

Malang 

Komitmen 

organisasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Waroeng Steak and 

Shake di Kota 

Malang. 

Nilai-nilai etos kerja  

Islami yang 

dilaksanakan dengan 

baik oleh karyawan 
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    akan menumbuhkan 

komitmen yang 

tinggi terhadap 

organisasi yang pada 

akhirnya berdampak 

pada peningkatan 

kinerja karyawan 

pada Waroeng Steak 

and Shake di Kota 

Malang. 

Pimpinan yang 

mampu menerapkan 

gaya kepemimpinan 

transformasional 

dengan baik akan 

menumbuhkan 

komitmen yang 

tinggi terhadap 

organisasi yang pada 

akhirnya berdampak 

pada peningkatan 

kinerja karyawan 

pada Waroeng Steak 

and Shake di Kota 

Malang. 
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No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

5 Alfa 

Shafissalam 

dan 

Misbahuddin 

Azzuhri 

(2014) 

Pengaruh Etos 

Kerja Islami 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Pada Koperasi 

Agro Niaga 

Indonesia 

(Kanindo) Syariah 

Jawa Timur 

Endogen : 

Kinerja Karyawan 

Eksogen : 

Etos Kerja Islami 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

etos kerja Islami 

tidak berpengaruh 

simultan terhadap 

kinerja karyawan di 

Kanindo Syariah  

Jawa Timur.  

Sebagian besar 

responden karyawan 

Kanindo Syariah 

Jatim setuju 

memiliki etos kerja 

Islami dan kinerja 

karyawan yang baik, 

walaupun ada 

beberapa indikator 

yang menunjukkan 

keraguan atau tidak 

setuju. 

Bekerja dengan 

mengikuti petunjuk-

Nya menjadi satu-

satunya dimensi 

yang berpengaruh 

parsial terhadap 

kinerja karyawan. 

Namun pengaruh 

yang dihasilkan 

justru negatif. 

Artinya karyawan  
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    belum dapat 

sepenuhnya 

memahami dalam 

menafsirkan 

petunjuk-Nya dalam 

pekerjaan sehari-

hari. 

Dibandingkan 

dimensi lain, kerja 

berilmu menjadi  

dimensi yang 

dominan terhadap 

kinerja karyawan. 

6 Marri et al  

(2012) 

The Impact of 

Islamic Work Ethic 

on Job Satisfaction 

and Organizational 

Commitment : 

 A Study of 

Agriculture Sector 

of Pakistan 

Endogen: 

Kepuasan kerja 

dan Komitmen 

Organisasi 

Eksogen:  

Etika Kerja Islam 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

etika kerja Islam 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasi. Hasil 

penelitian 

mengindikasikan 

bahwa ada hubungan 

kuat antara kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasi.  

7 Anindjatuz 

Zahra 

(2015) 

Pengaruh Etos 

Kerja Islami 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  CV.  

Endogen : 

Kinerja Karyawan 

Eksogen : 

Etos Kerja Islami 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

etos kerja Islami 

berpengaruh positif   
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No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

  Sidiq Manajemen 

Yogyakarta 

 dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Etos kerja Islami 

memberikan 

pengaruh sebesar 

53,9%. Sedangkan 

49,1% merupakan 

pengaruh dari faktor 

lain. 

 

8 Abasi dan 

Rana (2012) 

 

Impact of Islamic 

Ethic, Reward 

System and 

Organizational 

Environment on 

Citizenship 

Behavior of 

Employess 

 

Endogen : 

Organizational 

Environment on 

Citizenship 

Behavior 

 

Eksogen : 

Etika Kerja 

Karyawan, Sistem 

Penghargaan, 

Lingkungan 

Organisasi 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

etika kerja Islam 

berpengaruh positif 

terhadap 

Organizational 

Environment on 

Citizenship 

Behavior. 

Etika kerja Islam 

memiliki peran yang 

kuat dalam 

meningkatkan 

keramahan dalam 

lingkungan kerja dan 

perilaku 

kewarganegaraan 

antar karyawan. 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan Syariah Enterprise Theory, Allah merupakan pusat 

segala sesuatu termasuk dalam bekerja, yaitu seseorang dalam bekerja 

didasarkan pada niat dalam melakukan pekerjaan dengan harapan 

mendapat ridho Allah. Implikasi dari penelitian ini yaitu, etika kerja Islam 

dalam penelitian ini merupakan prinsip tindakan yang didasarkan atas 

hukum-hukum Allah, sehingga segala tindakan yang dilakukan merupakan 

tindakan yang bersifat postif, dimana akan berdampak pula pada 

penentuan kebijakan yang bersifat positif dalam perusahaan. Kebijakan 

positif yang dirasakan oleh karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja 

bagi para karyawan dalam perusahaan. 

Etika kerja Islam merupakan orientasi yang membentuk dan 

mempengaruhi keterlibatan dan partisipasi penganutnya di tempat kerja. 

Etika kerja Islam memandang kerja sebagai sarana untuk meningkatkan 

kepentingan diri secara ekonomi, sosial dan psikologis, untuk 

mempertahankan prestise sosial, untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan menegaskan kembali iman (Ali dan Al-Owaihan, 2008 

dalam Lailatirrohmah 2014). 

Pekerjaan merkupakan kegiatan wajib dan tindakan kebajikan 

sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Bekerja 

memungkinkan seseorang untuk menjadi mandiri dan merupakan sumber 

harga diri, kepuasan serta pencapaian. Pekerjaan sebaiknya dipilih 
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berdasarkan keahlian dan kapasitas diri sehingga dapat mengurangi 

kesalahan dan ketidaksesuaian yang dapat muncul saat bekerja. 

Perusahaan yang menerapkan etika dalam pelaksanaan kegiatannya 

kemudian apabila prinsip dari etika tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai 

dari karyawan akan membuat para karyawan menganggap perusahaan 

telah berlaku adil. Prestasi yang didapatkan, pekerjaan yang dilakukan, 

memberikan manfaat bagi orang lain, dan adanya rasa keadilan yang 

dirasakan dapat menimbulkan rasa kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Lailatirrohmah, 2014) dan 

(Marri et. al., 2012) menyatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

 

2.4.2 Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasional 

Theory of Reasoned Action mengatakan bahwa seseorang akan 

melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif 

dan apabila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah sikap positif yang timbul dilingkungan 

kerja dari penggunaan prinsip etika kerja Islam akan membuat karyawan 

merasa nyaman bekerja pada organisasinya, hal tersebut akan 

meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi tempat ia bekerja.  
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Teori Al-wala’ menjelaskan bahwa seorang muslim memliki 

kewajiban untuk mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang 

berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala semata. Etika kerja Islam merupakan segala bentuk 

tindakan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits, prinsip tersebut akan 

memunculkan sikap loyal atau kecintaan pada suatu organisasi tempat 

dimana seorang muslim bekerja, karena seseorang tersebut akan merasa 

memliki kewajiban untuk bersikap loyal terhadap organisasi yang 

senantiasa melaksanakan tindakan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. 

Nilai-nilai etos kerja Islami yang dilaksanakan dengan baik oleh 

karyawan akan menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

(Indica, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Lailatirrohmah, 2014) 

menyatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasional. Penelitan lainnya menyatakan bahwa etos kerja 

Islam berpengaruh secara langsung, positif, dan signifikan terhadap 

komitmen kerja karyawan. (Pratama, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

H2 : Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional. 
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2.4.3 Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan 

Theory of Reasoned Action mengatakan bahwa seseorang akan 

melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif 

dan apabila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu, sikap positif yang ditimbulkan dari 

penggunaan prinsip etika kerja Islam akan memotivasi karyawan untuk 

disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi, hal 

tersebut akan meningkatkan kinerja seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Stewardship Theory menjelaskan bahwa manajer menempatkan 

kepentingan bersama yaitu kepentingan organisasi diatas kepentingan 

pribadi/ individu. Dalam prinsip etika kerja Islam antara hak dan 

kewajiban haruslah seimbang, sehingga seorang karyawan dengan prinsip 

etika kerja Islam akan semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang 

diberikan organisasi setelah organisasi memberikan hak yang lebih kepada 

karyawan sesuai dengan penjelasan dalam stewardship theory, sehingga 

hal tersebut akan meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Nilai-nilai etos kerja Islam yang dilaksanakan dengan baik oleh 

karyawan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja karyawan 

(Indica, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Zahra, 2015) menyatakan 

bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Shafissalam dan Azzuhri, 
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2014) yang menyatakan bahwa etos kerja Islami tidak berpengaruh 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

H3 : Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan telaah pada literatur-literatur terkait sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya disusun sebuah kerangka 

pemikiran teoritis yang secara diagram menggambarkan alur pemikiran 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. Secara garis besar, kerangka 

pemikiran teoritis penelitian ini (Gambar 2.2) menjelaskan hubungan 

langsung antara variabel eksogen etika kerja Islam dengan variable-

variabel endogen kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja 

karyawan. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada falsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2013:23). 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di kabupaten Banjarnegara  

merupakan objek dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasional dan kinerja karyawan. Metode pengumpulan datanya 

dengan menggunakan angket (kuesioner). 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013:62). Populasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang 

terdapat di kabupaten Banjarnegara. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang 

terdapat di kabupaten Banjarnegara terdiri dari 23 BMT, yaitu BMT An-

Nur, BMT Fastabiqul Khoirot, BMT Al-Amin, BMT Artha Salam, BMT 

Al-Hidayat, BMT Sirkah Muawanah Nurul Ummah, BMT Al-Fitroh, 

BMT Swadana Syariah, BMT Miftahul Ulum, BMT Nur Tabayyun, BMT 

Bina Artha Mulia, BMT Al-Islah, BMT Baitul Rohman, BTM Mentari/ 

Kalibening, BMT Amanah/ Punggelan, BMT An-Najah, BMT Surya 

Perkasa, BMT Maju Makmur, BMT Fajar Makmur, BMT Dana Syariah 

Muamalah, BMT Bintang Sembilan, BMT Al-Mabrur dan BMT 

Nusyabara. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:63). Selain pengertian tersebut 

sampel penelitian didefinisikan sebagai populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan pada 

7 (tujuh) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang terdapat di kabupaten 

Banjarnegara, dimana BMT tersebut diambil dari setiap kecamatan yang 

berbeda dari keseluruhan BMT yang terdapat di kabupaten Banjarnegara. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) mewakili setiap kecamatan yang 

berbeda di kabupaten Banjarnegara. 

2. Total aset Baitul Mal wat Tamwil (BMT) lebih dari 1 miliar rupiah. 

3. Karyawan BMT yang mewakli setiap kecamatan yang berbeda di 

kabupaten Banjarnegara. 

4. Karyawan BMT Laki-laki dan Perempuan 

5. Karyawan BMT yang telah bekerja minimal 3 tahun. 

6. Karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sudah tetap. 

7. Pendidikan terakhir minimal SMA/SLTA/ Sederajat 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di kabupaten Banjarnegara 

No Nama BMT Jumlah Karyawan Alamat 

1 An-Nur 6 karyawan Jl. Terminal, Desa Mandiraja Wetan, 

Kecamatan Mandiraja. 

2 Fajar Makmur 5 karyawan Jl. Raya Klampok, Desa Binangun, 

Kecamatan Klampok. 

3 Dana Syariah 

Muamalah 

6 karyawan Jl. Jend. Sutoyo, Desa Krandegan, 

Kecamatan Banjarnegara. 

4 Artha Salam 3 karyawan Jl. Raya Gribig, Desa Sigaluh, 

Kecamatan Sigaluh. 

5 Al-Islah 8 karyawan Jl. Raya Karangkobar, Desa Leksana, 

Kecamatan Karangkobar. 

6 BTM Kalibening 12 karyawan Jl. Raya Pekalongan, Desa 

Kalibening, Kecamatan Kalibening. 

7 BTM Punggelan 8 karyawan Jl. Raya Pasarmanis, Desa 

Karangsari, Kecamatan Punggelan. 

Sumber: Dinperindagkop dan UMKM Banjarnegara tahun 2014. 

 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non probability sampling, yaitu metode sampling yang tidak 
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memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:122). Jenis non 

probability sampling yang digunakan purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012:124).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini untuk menguji bagaimana etika kerja Islam 

mempengaruhi kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja 

karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di kabupaten Banjarnegara. 

Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu variabel endogen dan 

variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan 

kerja (Y1), komitmen organisasonal (Y2), serta kinerja karyawan (Y3), 

dan memiliki variabel eksogen yaitu etika kerja Islam (X). Berikut ini 

merupakan definisi operasional setiap variabel: 

 

3.3.1 Etika Kerja Islam (X) 

Etika kerja Islam merupakan variabel eksogen dalam penelitian ini. 

Etika kerja Islam merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai, ataupun 

orientasi yang menjadi pedoman suatu organisasi dalam melakukan 

tindakan dalam bekerja ataupun pengambilan keputusan bisnis yang benar 

berdasarkan Syariah yaitu Al-Qur‟an dan hadits nabi Muhammad 

Shallallahu’alihi wa sallam (Ahmad dan Owoyemi, 2012).  
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Indikator variabel etika kerja Islam yaitu (Mas‟ud, 2004 dalam 

Lailatirrohmah, 2014): 

1. Nilai kerja berdasarkan niat  

2. Dedikasi terhadap tugas 

3. Kontribusi kemakmuran luas 

4. Kerjasama dan konsultasi 

5. Bekerja sebagai penghidupan  

6. Kemampuan membedakan tujuan  

Item pertanyaan dari variabel etika kerja Islam dapat dilihat pada 

tabel 3.2. Variabel etika kerja Islam diukur self assessment dengan skala 

Likert menggunakan empat alternatif (sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

dan sangat tidak setuju) antara 1 sampai 4. Skor terendah (1) dari jawaban 

responden menunjukkan rendahnya etika kerja Islam yang ada, sebaliknya 

skor tinggi (4) menunjukkan tingginya etika kerja Islam yang ada. 

 

3.3.2 Kepuasan Kerja (Y1) 

Kepuasan kerja merupakan kondisi dimana karyawan memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaannya, sementara karyawan yang 

tidak puas memiliki perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaannya 

(Robbins dan Judge, 2008 dalam Lailatirrohmah, 2014). Indikator variabel 

kepuasan kerja yaitu (Mas‟ud, 2004 dalam Lailatirrohmah, 2014): 

1. Gaji yang cukup 

2. Menikmati kerja 
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3. Dukungan manajer 

4. Bekerja dengan senang hati 

5. Perhatian dan penghargaan 

6. Hubungan baik dengan rekan 

7. Kondisi organisasi sesuai keinginan 

Item pertanyaan dari variabel kepuasan kerja dapat dilihat pada 

tabel 3.2. Variabel kepuasan kerja diukur self assessment dengan skala 

Likert menggunakan empat alternatif (sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

dan sangat tidak setuju) antara 1 sampai 4. Skor terendah (1) dari jawaban 

responden menunjukkan rendahnya kepuasan kerja yang ada, sebaliknya 

skor tinggi (4) menunjukkan tingginya kepuasan kerja yang ada.  

 

3.3.3 Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional merupakan suatu keadaan ketika seorang 

karyawan memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Kreitner dan Knicki, 

2014). Selanjutnya, karyawan tersebut akan dikatakan sebagai karyawan 

yang loyal terhadap organisasi. Karyawan yang loyal pada organisasinya 

cenderung mempunyai sedikit keinginan untuk keluar ataupun dalam 

tingkat absensi. Indikator variabel komitmen organisasional yaitu (Mas‟ud, 

2004 dalam Lailatirrohmah, 2014): 

1. Bangga sebagai bagian organisasi 

2. Membanggakan organisasi 



69 
 

 
 

3. Kepedulian terhadap organisasi 

4. Gembira bekerja pada organisasi 

5. Kesamaan nilai pribadi dengan organisasi 

6. Bekerja ekstra untuk organisasi 

7. Keinginan untuk tetap bekerja pada organisasi 

8. Organisasi memberi inspirasi 

Item pertanyaan dari variabel komitmen organisasonal dapat dilihat 

pada tabel 3.2. Variabel komitmen organisasonal diukur self assessment 

dengan skala Likert menggunakan empat alternatif (sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju) antara 1 sampai 4. Skor terendah (1) 

dari jawaban responden menunjukkan rendahnya komitmen organisasonal 

yang ada, sebaliknya skor tinggi (4) menunjukkan tingginya komitmen 

organisasonal yang ada. 

 

3.3.4 Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan berupa prestasi 

kerja yang dicapai dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan tepat 

waktu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2005 dalam Zahra, 2015). Indikator variabel kinerja 

karyawan yaitu (Zahra, 2015): 

1. Bekerja dengan hati-hati 

2. Pemeriksaan hasil pekerjaan 

3. Mengutamakan mutu kerja 
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4. Optimal dalam bekerja 

5. Pengoptimalan waktu 

6. Kerjasama yang baik 

Item pertanyaan dari variabel kinerja karyawan dapat dilihat pada 

tabel 3.2. Variabel kinerja karyawan diukur self assessment dengan skala 

Likert menggunakan empat alternatif (sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

dan sangat tidak setuju) antara 1 sampai 4. Skor terendah (1) dari jawaban 

responden menunjukkan rendahnya kinerja karyawan yang ada, sebaliknya 

skor tinggi (4) menunjukkan tingginya kinerja karyawan yang ada. 

Tabel 3.2 

Item Pertanyaan Kuesioner Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Pertanyaan Skala 

Etika 

kerja 

Islam (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerja 

berdasarkan niat  

 

Saya meyakini nilai kerja lebih 

ditentukan oleh niat daripada 

hasil. 

Likert 

Dedikasi 

terhadap tugas 

 

Saya meyakini bahwa 

mengabdikan diri terhadap suatu 

tugas adalah kebaikan, karena hal 

tersebut merupakan pelaksanaan 

suatu amanah. 

Kontribusi 

kemakmuran 

luas 

Saya meyakini dengan 

berpenghasilan lebih dari cukup 

dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi dan dapat memberikan 

kontribusi bagi kemakmuran 

masyarakat secara keseluruhan. 

Kerjasama dan 

konsultasi 

Saya meyakini kerjasama dan 

konsultasi memungkinkan 

seseorang mengatasi hambatan 

dan menghindari kesalahan.  

Bekerja sebagai 

penghidupan 

Saya meyakini bekerja adalah 

cara untuk mendapatkan sumber 

penghidupan dan kepemilikan. 
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Kemampuan 

membedakan 

tujuan  

Saya mampu membedakan antara 

tujuan yang benar dan salah, baik 

atau buruk sesuai tuntunan 

agama Islam. 

Kepuasan 

Kerja 

(Y1) 

Gaji yang sesuai 

 

Gaji saya sesuai dengan beban 

pekerjaan dan tanggung jawab 

yang saya emban. 

Likert 

Menikmati kerja Saya menikmati bekerja dengan 

teman-teman di sini. 

Dukungan 

manajer 

Para manajer (supervisor) yang 

saya bekerja untuk mereka 

memberikan dukungan untuk  

saya. 

Bekerja dengan 

senang hati 

Saya selalu merasa senang 

dengan apapun tugas yang 

diberikan oleh perusahaan 

(tempat kerja) kepada saya. 

Perhatian dan 

penghargaan 

Tempat saya bekerja selalu 

memberikan perhatian dan 

penghargaan atas pekerjaan saya. 

Hubungan baik 

dengan rekan 

Saya merasa senang karena 

memiliki hubungan yang baik 

dengan sesama rekan kerja. 

Organisasi 

sesuai keinginan 

Kondisi di tempat kerja sesuai 

dengan apa yang saya inginkan, 

yaitu nyaman dan aman. 

Komitmen 

Organisasi 

(Y2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangga sebagai 

bagian 

organisasi 

Saya bangga menjadi bagian dari 

organisasi tempat saya bekerja. 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membanggakan 

organisasi 

Saya suka membanggakan 

organisasi tempat saya bekerja 

ini kepada orang-orang di luar 

organisasi. 

Kepedulian 

terhadap 

organisasi 

Saya akan marah apabila ada 

pihak yang mengatakan hal tidak 

baik pada tempat saya bekerja. 

Gembira bekerja 

pada organisasi 

Saya gembira bahwa saya 

memilih untuk bekerja di 

organisasi ini.  

Kesamaan nilai 

dengan 

organisasi 

Prinsip nilai hidup saya sama 

dengan organisasi ini. 
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 Bekerja ekstra 

pada organisasi 

Saya bersedia untuk bekerja 

ekstra melampaui apa yang 

diharapkan agar organisasi  ini 

berhasil sukses.     

 

Keinginan tetap 

bekerja 

Saya akan tetap bekerja di 

organisasi ini, karena apa yang 

diberikan organisasi sesuai 

dengan harapan. 

Organisasi yang 

menginspirasi 

Perusahaan tempat saya bekerja 

telah memberi inspirasi yang 

bagus untuk berkarier. 
 

Kinerja 

Karyawan 

(Y3) 

Bekerja dengan 

hati-hati 

Agar terhindar dari banyak 

kesalahan saya berusaha 

menyelesaikan pekerjaan  dengan  

hati-hati. 

Likert 

Pemeriksaan 

hasil pekerjaan 

Saya cenderung memeriksa ulang 

hasil pekerjaan. 

Mengutamakan 

kualitas kerja 

Saya berusaha menjaga kualitas 

pekerjaan dalam bekerja. 

Optimal dalam 

bekerja 

Saya dapat mengerjakan 

pekerjaan dengan optimal sesuai 

dengan kemampuan yang  saya 

miliki. 

Pengoptimalan 

waktu 

Saya memanfaatkan waktu kerja 

dengan optimal untuk 

meningkatkan volume produk 

(hasil pekerjaan) yang saya 

kerjakan. 

Kerjasama yang 

baik 

Saya selalu dapat bekerjasama 

dengan baik dengan rekan kerja 

dalam melaksanakan pekerjaan 

guna mendukung tujuan 

organisasi. 

Sumber: Mas‟ud (2004) dalam Lailatirrohmah (2014), Zahra (2015) 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode untuk mengumpulkan data berupa 
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angket (kuesioner). Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mencari 

data etika kerja Islam, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan 

kinerja karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di kabupaten 

Banjarnegara. 

Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih 

dan menjawab secara langsung dengan memberi tanda check list. Adapun 

skala dan alternatif jawaban yang digunakan adalah dengan menggunakan 

skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap 

suatu kejadian atau keadaan sosial, di mana variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan 

(Sarjono 2013). Sarjono menambahkan satu indikator cukup diwakili 

dengan satu pernyataan dan jawaban dari setiap pertanyaan yang 

menggunakan skala Likert mempunyai tingkatan dari sangat positif 

menjadi sangat negatif. 

Skala Likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai hal 

yang paling tepat. Jika kita menggunakan skala Likert dengan lima 

alternatif jawaban (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju), maka akan membuat hasil „rancu‟. Kenyataan di lapangan, 

sebagian besar responden akan memilih jawaban „netral‟. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh menjadi kurang 
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akurat karena sulit memberikan kriteria penilaian pada jawaban netral 

(Sarjono, 2013). Maka dari itu, peneliti memilih dengan menggunakan 

skala Likert dengan empat alternatif (sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

dan sangat tidak setuju). 

 

3.5 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:207-208). 

 

3.5.1 Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi responden penelitian digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai demografi responden. Gambaran yang diberikan 

berupa status pegawai, jabatan, lama bekerja, jenis kelamin, kualifikasi 

pendidikan, dan usia sebagai karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di 

kabupaten Banjarnegara. Deskripsi responden penelitian digunakan untuk 

mengetahui kumpulan data yang bisa mewakili sampel atau populasi dari 

setiap data demografi responden. 

 

3.5.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai tendensi sentral dan masing-masing variabel dalam 
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penelitian ini, antara lain etika kerja Islam sebagai variabel eksogen, dan 

kepuasan kerja, komitmen organisasional serta kinerja karyawan sebagai 

variabel endogen. Tendensi sentral dalam penelitian ini diukur 

menggunakan mean (nilai masing-masing variabel), nilai minimum (nilai 

terendah), nilai maksimum (nilai tertinggi masing-masing variabel), dan 

frekuensi. Deskripsi variabel dalam penelitian ini diolah menggunakan 

Microsoft Excel. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis 

ini yaitu: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel endogen dan 

eksogen. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden. 

4. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut:  

DP =  
 

 
        

Keterangan:  

DP  :  Deskriptif Persentase (%)  

n  :  Jumlah nilai yang diperoleh  

N  :  Jumlah nilai ideal  

Kriteria interval di dapat dari perhitungan sebagai berikut:  

Persentase maksimal  :  
 

 
              

Persentase minimal  :  
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Rentang    :  100% - 25% = 75%  

Panjang kelas interval  :  75% : 4 = 18,75% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, maka dapat 

disusun tabel interval nilai persentase indikator penelitian pada gambar 

tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 

Interval Nilai Persentase dan Kriteria Penilaian 

Interval Persen Kriteria 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 

62,5% < Skor≤ 81,25% Baik 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Tidak baik 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat tidak baik 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

Analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode 

Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS). Model 

persamaan struktural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariat 

yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga 

memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan 

hubungan antara variabel eksogen dan endogen multiple dengan banyak 

faktor (Ghozali dan Latan, 2012). 

SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariate (multivatiate 

analysis) dalam ilmu sosial yang membagi menjadi dua kelompok tujuan 

untuk penggunaannya, (1) bertujuan konfirmasi (primarily confirmatory) 
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dan (2) bertujuan eksplorasi (primarily exploratory). Analisis multivariat 

digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori 

dan konsep yang sudah ada, sedangkan analisis multivariat eksploratoris 

digunakan untuk mencari pola data dalam kasus di mana belum ada atau 

masih terbatasnya teori yang menyatakan bagaimana hubungan 

antarvariabel (Sholihin dan Ratmono, 2013). 

Secara garis besar tahapan dalam menggunakan SEM menurut 

(Jogiyanto, 2011) adalah sebagai berikut ini: 

1. Spesifikasi model, yaitu membangun model yang sesuai dengan 

tujuan dan masalah penelitian dengan landasan teori yang kuat. 

2. Estimasi parameter bebas, yaitu komparasi matrik kovarian yang 

mempresentasikan hubungan antar variabel dan mengestimasinya ke 

dalam model yang paling sesuai. Parameter untuk mengukur 

kesesuaian model adalah maximum likelihood, weighted least squares 

atau asymptotically distribution-free methods. Berbagai program yang 

dapat digunakan antara lain SPSS, AMOS, EQS, LISREL dan Mplus. 

3. Assessment of fit, yaitu eksekusi estimasi kesesuaian model dengan 

menggunakan parameter antara lain: Chi-Square (ukuran dasar 

kesesuaian model yang secara konseptual merupakan fungsi dari 

ukuran sampel dan perbedaan antara matrik kovarian yang diobservasi 

dengan matrik kovarian model), Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), Standardized Root Mean Residual 

(SRMR), and Comparative Fit Index (CFI). 
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4. Modifikasi model, yaitu mengembangkan model yang diuji di awal 

untuk meningkatkan goodness-of fit (GOF) model. Peluang untuk 

mengembangkan model tergantung besarnya degree of freedom dari 

model. Namun, pengembangan model harus mempertimbangkan dasar 

teori, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan alasan atau argument 

statistis. 

5. Interpretasi dan komunikasi, yaitu interpretasi hasil pengujian 

statistika dan pengakuan bahwa kosntruk yang dibangun berdasarkan 

model yang paling sesuai. Namun, hasil tersebut dapat dicapai ketika 

desain riset dibangun secara cermat sehingga dapat membedakan 

hipotesis rival. 

6. Replikasi dan validasi ulang, yaitu kemampuan model yang 

dimodifikasi untuk dapat direplikasi dan divalidasi ulang sebelum 

hasil penelitian diinterpretasikan dan dikomunikasikan.  

PLS merupakan metode analisis yang powerfull dan sering disebut 

juga sebagai soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi OLS 

(Ordinary Least Squares) regresi, seperti data harus terdistribusi normal 

secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar 

variabel eksogen (Ghozali dan Latan, 2012). Partial Least Square (PLS) 

adalah bagian dari SEM. PLS adalah teknik terbaru yang banyak diminati, 

karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah 

penelitian dengan sampel yang sedikit. Tujuan dari penggunaan PLS yaitu 
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untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten dan untuk 

perluasan teori yang sudah ada. 

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan 

pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu 

melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten sehingga sering 

digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Pada umumnya 

terdapat dua jenis SEM yaitu covariance-based structural equation 

modeling (CB-SEM) dan variance-based structural equation modeling 

(PLS-SEM). CB-SEM diwakili oleh software seperti AMOS, EQS, 

LISREL dan sebagainya sedangkan PLS-SEM diwakili oleh software PLS-

Graph, SmartPLS, VisualPLS dan sebagainya (Ghozali dan Latan, 2012). 

Analisis data menggunakan CB-SEM memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu: jumlah sampel harus besar (berkisar 200-800 kasus), 

data harus terdistribusi secara normal multivariate, indikator harus dalam 

bentuk refleksif, model harus berdasarkan pada teori (teori kuat) dan 

adanya indeterminacy sehingga sekarang banyak penelitian yang 

menggunakan SEM berbasis variance atau component yang terkenal 

dengan Partial Least Square. Analsis SEM-PLS data tidak harus 

terdistribusi normal mutivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval samapi rasio dapat digunakan pada model yang sama), sampel 

tidak harus besar (berkisar 30-100 kasus), indikator dapat berbentuk 

refleksif dan formatif, pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang 
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kuat namun dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel laten. 

Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM setidaknya harus melalui 

lima proses tahapan dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap 

tahapan selanjutnya (Ghozali dan Latan, 2012), yaitu: 

1. Konseptualisasi model, pada tahap awal peneliti harus melakukan 

pengembangan dan pengukuran konstruk. 

2. Menentukan metode analisis algorithm, dalam PLS-SEM 

menggunakan program SmartPLS 3.0 M3, metode analisis algorithm 

yang disediakan hanyalah algorithm PLS dengan tida pilihan skema 

yaitu, factorial, centroid, dan path atau structural weighting.  

3. Menentukan metode resampling, umumnya terdapat dua metode yang 

digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk melakukan proses 

penyempelan kembali (resampling) yaitu, bootstrapping dan 

jackknifing.  

4. Menggambar diagram jalur, pada tahap ini (Falk dan Miller, 1992) 

dalam (Ghozali dan Latan, 2012) merekomendasikan untuk 

menggunakan prosedur nomogram reticular action modeling (RAM) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Konstruk teoritikal (theoretical constructs) yang menunjukan 

variabel laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau 

buletan elips (circle). 
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b. Variabel observed atau indikator harus digambarkan dengan 

bentuk kotak (square). 

c. Hubungan-hubungan asimetri (asymmetrical relationships) 

digambarkan dengan arah panah tunggal (single headed arrow). 

d. Hubungan-hubungan simetris (symmetrical relationships) 

digambarkan dengan arah panah dobel (double headed arrow). 

5. Evaluasi model, dalam PLS-SEM dengan program SmartPLS 3.0 

dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model kemudian 

dilanjutkan dengan evaluasi model structural dan pengujian 

signifikansi.  

 

3.6.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran (measurement model) atau outer model 

menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel 

laten untuk diukur (Ghozali, 2012). Tahap pertama dalam SEM-PLS 

adalah menilai outer model, yang memfokuskan pada pengujian validitas 

dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk. Bagian ini 

memberikan evaluasi mengenai keakuratan (reliabel) dari item dan juga 

untuk validitas convergent dan discriminant. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap 

indikator konstruk. Sedangkan validitas discriminant berhubungan dengan 

prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharunya tidak 



82 
 

 
 

berkolerasi dengan tinggi (Ghozali dan Latan, 2012). Uji yang dilakukan 

pada model pengukuran atau outer model sebagai berikut:  

1. Convergent Validity. Untuk menilai validitas convergent dilihat dari 

nilai loading factor, untuk indikator refleksif dikatakan tinggi jika 

nilai loading factor lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Namun demikian, pada penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 dianggap 

cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2008). Konstruk dengan nilai 

loading factor kurang dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat 

menghasilkan model yang baik. 

2. Untuk melihat convergent validity juga dapat dilihat dari nilai Average 

Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5. 

3. Discriminant Validity yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE 

untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam 

model. 

4. Cronbach Alpha. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach 

alpha, dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,70.  

5. Composite Reliability. Untuk menilai reliabilitas konstruk yang nilai 

composite reliability harus lebih besar dari 0.7. 
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3.6.3 Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dengan menggunakan PLS, kita mulai dengan 

melihat nilai R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai 

kekuatan prediksi dari model struktural (Ghozali dan Latan, 2012). Model 

struktural atau inner model merupakan bagian pengujian hipotesis yang 

digunakan untuk menguji variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai R-Square 

0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah. 

Pengaruh F
2
 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

   
            

 
        

            
 

Dimana R
2
 included dan R

2 
excluded adalah R-Square dari variabel 

laten endogen ketika predictor variabel laten digunakan atau dikeluarkan 

di dalam persamaan structural. Nilai f
2
 0.02, 0.15, dan 0.35 menunjukkan 

bahwa predictor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah dan 

besar pada level structural. 

Disamping melihat besarnya nilai R-Squares, evaluasi model PLS 

dapat juga dilakukan dengan    predictive relevance atau predictive 

sample, dengan rumus:  

   =   
∑     
∑     

 

dimana: 

D = omission disatnce 

E = the sum of squares of prediction error 

O = the sum of squares errors using the mean for prediction 
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Nilai   >0 menunjukkan bahwa model mempunyai mempunyai 

predictive relevance, sedangkan Nilai   <0 menunjukkan bahwa model 

kurang mempunyai predictive relevance.  

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan 

perbandingan nilai T-table dan T-statistic. Jika T-statistic lebih tinggi 

dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung atau diterima 

(Hartono, 2008 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Penelitian ini 

menggunakan tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95 persen), maka nilai T-

table untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) adalah >1,96. Pengujian hipotesis 

statistic dalam permodelan PLS yang digunakan dengan menggunakan 

model bootstrapping. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian    

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013:62). Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Banjarnegara 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di 

Kabupaten Banjarnegara berjumlah 23 BMT, sedangkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 7 Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

dari setiap kecamatan yang berbeda. Rincian Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT)  di Kabupaten Banjarnegara yang menjadi sampel dalam penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Jumlah kuesioner yang dibagikan untuk Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT)  di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 48 eksemplar. Sebanyak 48 

(100%) kuesioner telah disebar di tujuh Baitul Mal wat Tamwil (BMT)  di 

Kabupaten Banjarnegara mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai 17 Mei 2016. 

Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 45 (93,75%) 

kuesioner, dan yang tidak dikembalikan sebanyak 3 (6,25%) kuesioner. 

Terdapat 10 (20,83%) kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap dan 
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tidak memenuhi kriteria sampel sehingga data tersebut tidak dapat diolah. 

Data tersebut tidak dapat diolah karena ada beberapa data diri responden 

yang tidak terisi dan terdapat kriteria yang tidak sesuai dengan penelitian 

ini, seperti lama bekerja kurang dari 3 tahun atau karyawan yang berstatus 

tidak tetap. Sehingga data yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 

35 (72,92%) kuesioner. Berikut ini penulis menyajikan Tabel 4.1 sebagai 

ringkasan hasil pengumpulan data. 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang dikirim 48 100 

Kuesioner yang tidak kembali 3 6,25 

Kuesioner yang kembali 45 93,75 

Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sampel 10 20,83 

Kuesioner yang bisa diolah 35 72,92 

Sumber: Hasil olah kuesioner, 2016 

 

4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian 

Identitas responden yang diungkap dalam penelitian ini meliputi 

status pegawai, jabatan, lama bekerja, jenis kelamin, umur responden dan 

pendidikan terakhir di Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi 

sampel. Terdapat 35 responden yang terdiri dari para karyawan Baitul Mal 

wat Tamwil (BMT) yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data 

mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Data Statistik Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

 

 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1. Status Pegawai   

 a. Tetap 35 100% 

 b. Tidak Tetap 0 0% 

 Jumlah 35 100% 

2. Jabatan   

 a. Manager 5 14,29% 

 b. Financing 4 11,43% 

 c. Accounting 2 5,71% 

 d. Marketing 18 51,43% 

 e. Administrasi 4 11,43% 

 f. Personalia 2 5,71% 

 Jumlah 35 100% 

3. Lama Bekerja   

 a. 3 – 10 18 51,43% 

 b. 11 – 17 15 42,86% 

 c. > 17 2 5,71% 

 Jumlah 35 100% 

4. Jenis Kelamin   

 a. Laki – Laki 18 51.43% 

 b. Perempuan 17 48,57% 

 Jumlah 35 100% 

5. Umur Responden   

 a. <30 tahun 8 22,86% 

 b. 31 – 40 tahun 16 45,71% 

 c. 41 – 50 tahun 11 31,43% 

 d. >51 tahun 0 0% 

 Jumlah 35 100% 

6. Pendidikan Terakhir   

 a. SMA/ SMK / Sederajat 15 42,86% 

 b. DIPLOMA 5 14,28% 

 c. S1 15 42,86% 

 d. S2 0 0% 

 e. S3 0 0% 

 Jumlah 35 100% 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) memiliki 

status pegawai tetap. Jabatan untuk manager sebanyak 5 responden 

(14,29%), financing sebanyak 4 responden (11,43%), accounting sebanyak 

2 responden (5,71%), marketing sebanyak 18 responden (51,43%), 

administrasi sebanyak 4 responden (11,43%), dan personalia sebanyak 2 

responden (5,71%). Lama responden bekerja pada Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) di Kabupaten Banjarnegara paling banyak adalah 3-10 tahun, yaitu 

sejumlah 18 responden (51,43%), 11-17 tahun sejumlah 15 responden 

(42,86%), dan lebih dari 17 tahun sejumlah 2 responden (5,71%). Jumlah 

responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir seimbang, 

yaitu responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 responden 

(51.43%) sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 

responden (48,57%). Jumlah responden pada umur kurang dari 30 tahun 

sebanyak 8 responden (22,86%), umur 31-40 tahun sebanyak 16 responden 

(45,71%), dan umur 41-50 tahun sebanyak 11 responden (31,43%). Jumlah 

responden dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK/ Sederajat 

sebanyak 15 responden (42,86%), responden dengan tingkat pendidikan 

minimal Diploma sebanyak 5 responden (14,28%), dan responden dengan 

tingkat pendidikan minimal S1 sebanyak 15 responden 42,86%). 
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4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2011). Peneliti menggunakan analisis deskriptif berupa mean, 

maksimum, minimum, dan frekuensi untuk mempermudah dalam 

memahami pengukuran indikator-indikator dalam setiap variabel yang 

diungkapkan dalam penelitian. Berikut ini disajikan deskripsi masing-

masing variabel penelitian. 

1. Deskripsi Variabel Etika Kerja Islam 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel yang 

tersaji dalam Tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa variabel etika kerja 

Islam memiliki nilai rata-rata sebesar 85% dan dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata 85% termasuk dalam kategori sangat baik. Responden dalam 

penelitian yakni karyawan yang bekerja pada Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) di Kabupaten Banjarnegara memiliki etika kerja Islam yang sangat 

baik. Berikut ini disajikan kriteria variabel etika kerja Islam dalam Tabel 

4.3. 
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Tabel 4.3  

Distribusi Frekuensi Variabel Etika Kerja Islam 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 19 54,3% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Baik 16 45,7% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Tidak baik 0 0% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 35 100% 

Tertinggi 100% 

Terendah 71% 

Rata-rata 85% 

Kriteria SB 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

2. Deskripsi Variabel Kepuasan Kerja 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel yang 

tersaji dalam Tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa variabel kepuasan kerja 

memiliki nilai rata-rata sebesar 78% dan dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata 78% termasuk dalam kategori baik. Responden dalam penelitian yakni 

karyawan yang bekerja pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten 

Banjarnegara memiliki kepuasan kerja yang baik. Berikut ini disajikan 

kriteria variabel kepuasan kerja dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 9 25,8% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Baik 24 68,5% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Tidak baik 2 5,7% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 35 100% 

Tertinggi 96% 

Terendah 50% 

Rata-rata 78% 

Kriteria B 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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3. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasional 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel yang 

tersaji dalam Tabel 4.5 menunjukkan hasil bahwa variabel komitmen 

organisasional memiliki nilai rata-rata sebesar 80% dan dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata 80% termasuk dalam kategori baik. Responden dalam 

penelitian yakni karyawan yang bekerja pada Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) di Kabupaten Banjarnegara memiliki komitmen organisasional 

yang baik. Berikut ini disajikan kriteria variabel komitmen organisasional 

dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasional 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 10 28,6% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Baik 23 65,7% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Tidak baik 2 5,7% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 35 100% 

Tertinggi 100% 

Terendah 56% 

Rata-rata 80% 

Kriteria B 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4. Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan 

Berdasarkan jawaban responden, ringkasan deskripsi variabel yang 

tersaji dalam Tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa variabel kinerja 

karyawan memiliki nilai rata-rata sebesar 83% dan dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata 83% termasuk dalam kategori sangat baik. Responden dalam 

penelitian yakni karyawan yang bekerja pada Baitul Mal wat Tamwil 
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(BMT) di Kabupaten Banjarnegara memiliki kinerja yang baik. Berikut ini 

disajikan kriteria variabel kinerja karyawan dalam Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,25% < Skor ≤ 100% Sangat Baik 17 48,6% 

62,5% < Skor≤ 81,25% Baik 18 51,4% 

43,75 % < Skor ≤ 62,5% Tidak baik 0 0% 

25% < Skor≤ 43,75% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 35 100% 

Tertinggi 100% 

Terendah 71% 

Rata-rata 83% 

Kriteria SB 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4.2 Analisis Data 

Teknik pengolahan data menggunakan metode SEM (structural 

equation modeling) berbasis partial least squares dengan alat analisis data 

SmartPLS 3.0. SEM berbasis partial least squares meliputi uji outer 

model atau measurement model atau model pengukuran yang 

menunjukkan bagaimana variabel manifest merepresentasi variabel laten 

untuk diukur. Uji outer model atau measurement model atau model 

pengukuran didalamnya terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji 

inner model atau structural model atau model struktural yang menguji 

pengaruh variabel laten dengan variabel konstruknya.  
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4.3 Uji Outer Model atau Measurement Model 

Uji outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai outer model antara lain adalah 

validitas convergent dan reliabilitas. 

 

4.3.1 Uji Validitas Convergent 

Uji validitas convergent dari measurement (outer) model 

digunakan untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-

masing konstruk. Validitas convergent dengan indikator reflektif dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score atau component dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Uji validitas convergent indikator 

reflektif dengan program SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari loading factor, 

average variance extracted (AVE). 

 

4.3.1.1 LoadingFactor 

Nilai loading factor menjadi kriteria dalam menilai validitas 

convergent. Jika dilihat dari loading factor maka ukuran model reflektif 

dikatakan bagus apabila nilai loading factor lebih dari 0,50. Konstruk 

dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 harus dihapus atau didrop 

agar dapat menghasilkan model yang baik dari sebelumnya. Nilai loading 

factor dapat dilihat dari tabel outer loadings pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values, P-Values). 

  
Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

EKI1 <- EKI 0,656 0,638 0,143 4,586 0,000 

EKI2 <- EKI 0,776 0,750 0,121 6,435 0,000 

EKI3 <- EKI 0,694 0,678 0,142 4,883 0,000 

EKI4 <- EKI 0,619 0,615 0,151 4,091 0,000 

EKI5 <- EKI 0,769 0,763 0,115 6,706 0,000 

EKI6 <- EKI 0,787 0,757 0,140 5,609 0,000 

KK1 <- KK 0,742 0,715 0,131 5,668 0,000 

KK2 <- KK 0,834 0,777 0,164 5,091 0,000 

KK3 <- KK 0,737 0,695 0,161 4,578 0,000 

KK4<- KK 0,730 0,675 0,223 3,277 0,001 

KK5 <- KK 0,571 0,534 0,271 2,106 0,036 

KK6 <- KK 0,775 0,738 0,157 4,939 0,000 

KK7 <- KK 0,636 0,594 0,220 2,896 0,004 

KKR1 <- KKR 0,746 0,749 0,081 9,188 0,000 

KKR2 <- KKR 0,775 0,752 0,132 5,875 0,000 

KKR3 <- KKR 0,787 0,752 0,145 5,418 0,000 

KKR4 <- KKR 0,693 0,675 0,158 4,379 0,000 

KKR5 <- KKR 0,751 0,733 0,126 5,979 0,000 

KKR6 <- KKR 0,665 0,662 0,150 4,443 0,000 

KO1 <- KO 0,820 0,819 0,075 10,935 0,000 

KO2 <- KO 0,785 0,750 0,168 4,675 0,000 

KO3 <- KO 0,690 0,670 0,161 4,275 0,000 

KO4 <- KO 0,721 0,707 0,131 5,514 0,000 

KO5 <- KO 0,774 0,765 0,125 6,182 0,000 

KO6 <- KO 0,724 0,723 0,103 7,053 0,000 

KO7 <- KO 0,743 0,742 0,162 4,571 0,000 

KO8 <- KO 0,652 0,633 0,177 3,682 0,000 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (keterangan singkat dapat dilihat pada 

Lampiran 8) 

 

Dilihat dari Tabel 4.7 outer loadings menunjukkan bahwa seluruh 

konstruk mempunyai nilai loading factor diatas 0,5 dan signifikan (t-

statistic lebih besar daripada t-tabel). Etika kerja Islam mempunyai 6 

konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 dan signifikan 
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lebih dari 1,96 (t-statistic lebih besar daripada t-tabel). Untuk variabel 

laten endogen kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan komitmen 

organisasional masing-masing mempunyai 7 konstruk, 6 konstruk, dan 8 

konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,50 dan signifikan 

lebih dari 1,96 (t-statistic lebih besar daripada t-tabel). Tetapi, penelitian 

ini masih dapat menerima nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 sesuai 

dengan tahap pengembangan skala. Sehingga, indikator konstruk dengan 

nilai loading factor (original sample) yang kurang dari 0,5 harus di 

dihapus (drop) agar mampu menghasilkan model yang lebih baik dari 

model sebelumnya. 

 

4.3.1.2 Average Variance Extracted (AVE) 

AVE merupakan salah satu paramater untuk menilai validitas 

convergent. Variabel laten dikatakan valid jika nilai AVE harus lebih dari 

0,5. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti 

bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali 

dan Latan, 2012). Nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Average Variance Extracted (AVE) 

 

AVE 

EKI 0.518 

KK 0.522 

KKR 0.544 

KO 0.548 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.8 atau bentuk diagram pada Lampiran 8 

average variance extracted (AVE) menunjukkan bahwa variabel laten 

endogen memiliki nilai AVE masing-masing yaitu kepuasan kerja (0,522), 

kinerja karyawan (0,544), dan komitmen organisasional (0,548) sehingga 

bisa dikatakan valid karena nilai AVE lebih dari 0,50. Variabel laten 

eksogen yaitu etika kerja Islam (0,518). Dilihat dari nilai AVE keseluruhan 

variabel laten maka dapat diketahui bahwa untuk semua variabel laten 

adalah valid karena memiliki nilai AVE diatas 0,50.  

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, 

dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali dan Latan, 

2012). PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur 

reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai Cronbach’s 

Alpha dan Composite Reliability diatas 0,70. Berikut hasil output nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability dengan menggunakan 

SmartPLS 3.0 dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 

Composite Reliability dan Cronbachs Alpha 

  

Composite 

Reliability 

Cronbach's 

Alpha 

EKI 0.865 0.812 

KK 0.883 0.858 

KKR 0.877 0.838 

KO 0.906 0.886 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (Diagram 

dapat dilihat pada Lampiran 9) 

 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.9, nilai composite 

reliability maupun cronbachs alpha seluruh konstruk diatas 0,70. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen 

yang digunakan sangat tinggi, maka konstruk atau variabel dalam model 

penelitian ini telah menjadi alat ukur yang fit dan semua pertanyaan yang 

diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing konstruk 

dalam penelitian merupakan pertanyaan yang reliabel. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masing-masing konstruk yang digunakan dalam 

model penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik.  

 

4.4 Uji Inner Model atau Structural Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk 

melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan R-square dari 

model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk endogen, Stone-Geiser Q-Square untuk predictive 

relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur 
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struktural. Penilaian model dengan PLS, dapat dimulai dengan melihat R-

square untuk variabel laten endogen. Berikut adalah hasil pengujian R-

Square menggunakan SmartPLS 3.0 yang disajikan dalam Gambar 4.1 

berikut ini: 

 

Gambar 4.1. 

Diagram R Square 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

 

Berdasarkan hasil Gambar 4.1, nilai R-Square dari variabel laten 

endogen kepuasan kerja sebesar 0,156, kinerja karyawan sebesar 0,295, 

dan komitmen organisasional sebesar 0,261. Nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa variabilitas konstruk kepuasan kerja yang dapat dijelaskan oleh 

konstruk dalam penelitian adalah sebesar 15%, sementara 85% lainnya 

dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini, selanjutnya untuk 

variabilitas konstruk kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh konstruk 

dalam penelitian adalah sebesar 29%, sementara 71% lainnya dijelaskan 

oleh faktor lain diluar penelitian ini, dan variabilitas konstruk komitmen 

organisasional yang dapat dijelaskan oleh konstruk dalam penelitian 

adalah sebesar 26%, sementara 74% lainnya dijelaskan oleh faktor lain 

diluar penelitian ini.  

  R Square 

KK 0.156 

KKR 0.295 

KO 0.261 
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4.5 Uji Structural Equation Model (SEM) 

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis variance dengan 

menggunakan SmartPLS 3.0. Berikut merupakan hasil pengujian Full 

Model SEM Algorithm pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Full Model SEM PLS Algorithm 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (gambar lebih jelas dapat dilihat 

pada Lampiran 10) 

 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel endogen, 1 variabel 

eksogen, dan 27 indikator. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah indikator reflektif, sehingga arah hubungan kausalitas berasal dari 

konstruk menuju ke indikator. 
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4.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan meilhat nilai path coeffisient yang 

menunjukkan koefisen parameter dan nilai t-statistic. Signifikan parameter 

yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara 

variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai t-

statistic dengan nilai t-tabel. Jika T-statistic lebih tinggi dibandingkan nilai 

T-table, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini 

untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95 persen), maka nilai T-table 

untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) adalah >1,96. Tabel 4.10 berikut 

menyajikan hasil pengujian path coefficient dengan SmartPLS 3.0. 

Tabel 4.10 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P Values) 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

EKI -> KK 0.395 0.486 0.180 2.188 0.029 

EKI -> KKR 0.543 0.608 0.096 5.673 0.000 

EKI -> KO 0.511 0.587 0.106 4.827 0.000 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (full model bootstrapping dapat dilihat 

pada Lampiran 11) 

 

1. Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja sebesar 0,395 dengan nilai t-statistic sebesar 2,188. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa etika kerja islam berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dikarenakan nilai t-statistic lebih 

besar dari 1,96. Selain itu, pengaruh variabel etika kerja Islam 



101 
 

 
 

terhadap kepuasan kerja adalah positif karena nilai parameter 

koefisien bernilai positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

H1 diterima karena etika kerja Islam memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

2. Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel etika kerja Islam terhadap 

komitmen organisasional sebesar 0,511 dengan nilai t-statistic sebesar 

4,827. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika kerja Islam berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasional dikarenakan nilai t-

statistic lebih besar dari 1,96. Selain itu, pengaruh variabel etika kerja 

Islam terhadap komitmen organisasional adalah positif karena nilai 

parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa H2 diterima karena etika kerja Islam memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. 

3. Etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel etika kerja Islam terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,543 dengan nilai t-statistic sebesar 5,673. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa etika kerja Islam berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 

1,96. Selain itu, pengaruh variabel etika kerja Islam terhadap kinerja 
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karyawan adalah positif karena nilai parameter koefisien bernilai 

positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H3 diterima karena 

etika kerja Islam memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

4.7 Pembahasan 

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan, 

secara ringkas disajikan pada tabel 4.11. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan SmartPLS 3.0 ada 3 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis 

lainnya ditolak. 

Tabel 4.11 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Etika kerja Islam berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. 

Hipotesis 

diterima 

H2 Etika kerja Islam berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasional. 

Hipotesis 

diterima 

H3 Etika kerja Islam berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis 

diterima 

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2016 

 

4.7.1 Etika Kerja Islam Berpengaruh Positif terhadap Kepuasan Kerja 

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja adalah diterima. Berdasarkan 

hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien 

sebesar 0,395 dengan nilai t-statistic sebesar 2,188. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain itu, pengaruh 
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etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja adalah positif karena nilai 

parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Pengujian variabel etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja menunjukkan 

bahwa semakin baik etika kerja Islam seorang karyawan di Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT) maka akan semakin baik pula tingkat kepuasan karyawan 

tersebut pada pekerjaannya. 

Alasan diterimanya hipotesis pertama sesuai dengan shariah 

enterprise theory yang menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu 

termasuk dalam bekerja, yaitu seseorang dalam bekerja didasarkan pada 

niat dalam melakukan pekerjaan dengan harapan mendapat ridho Allah. 

Segala bentuk niat, tindakan dan kegiatan yang diridhoi Allah yang 

memiliki sifat positif akan menimbulkan dampak positif pula terhadap 

manajemen perusahaan dalam memutuskan suatu kebijakan. Kebijakan 

positif yang dirasakan karyawan akan meningkatkan kepuasan dalam 

bekerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatirrohmah (2014) dan Marri et., al. (2012) yang menyatakan bahwa 

etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Sehingga, semakin baik etika kerja Islam yang dimiliki seorang karyawan 

maka akan semakin baik pula kepuasan kerja karyawan tersebut pada 

pekerjaannya. 
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4.7.2 Etika Kerja Islam Berpengaruh Positif terhadap Komitmen 

Organisasional 

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional adalah diterima. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter 

koefisien sebesar 0,511 dengan nilai t-statistic sebesar 4,827. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasional dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain itu, 

pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen organisasional adalah 

positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasional. Pengujian variabel etika kerja Islam terhadap 

komitmen organisasional menunjukkan bahwa semakin baik etika kerja 

Islam seorang karyawan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) maka akan 

semakin baik pula komitmen seorang karyawan pada organisasi tempat ia 

bekerja. 

Alasan diterimanya hipotesis kedua sesuai dengan theory of 

reasoned action yang mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu 

perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan apabila ia 

percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Sikap positif yang 

timbul dilingkungan kerja dari penggunaan prinsip etika kerja Islam akan 

membuat karyawan merasa nyaman bekerja pada organisasinya, hal 
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tersebut akan meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi tempat ia 

bekerja.  

Diterimanya hipotesis kedua sesuai juga dengan teori al-wala’ 

yang menempatkan bahwa seorang muslim memliki kewajiban untuk 

mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh 

kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala semata. Etika kerja Islam merupakan segala bentuk tindakan yang 

berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits, prinsip tersebut akan memunculkan 

sikap loyal atau kecintaan pada suatu organisasi tempat dimana seorang 

muslim bekerja, karena seseorang tersebut akan merasa memliki 

kewajiban untuk bersikap loyal terhadap organisasi yang senantiasa 

melaksanakan tindakan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits dikarenakan 

hal tersebut merupakan bentuk pengaplikasian tindakan berpegang teguh 

kepada tauhid dan memurnikan ibadah kepada Allah, hal tersebut akan 

meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi tempat ia bekerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatirrohmah (2014), Pratama (2014), Indica (2013), dan Marri et., al. 

(2012) yang menyatakan bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasional karyawan. Sehingga, semakin baik 

etika kerja Islam yang dimiliki seorang karyawan maka akan semakin baik 

pula komitmennya pada organisasi tempat ia bekerja. 
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4.7.3 Etika Kerja Islam Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Karyawan 

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan adalah diterima. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter 

koefisien sebesar 0,543 dengan nilai t-statistic sebesar 5,673. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain itu, pengaruh 

etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan adalah positif karena nilai 

parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Pengujian variabel etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan 

menunjukkan bahwa semakin baik etika kerja Islam seorang karyawan di 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) maka akan semakin baik pula kinerja 

seorang karyawan dalam bekerja. 

Alasan diterimanya hipotesis ketiga sesuai dengan theory of 

reasoned action yang mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu 

perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan apabila ia 

percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Sikap positif yang 

ditimbulkan dari penggunaan prinsip etika kerja Islam akan memotivasi 

karyawan untuk disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

organisasi, hal tersebut akan meningkatkan kinerja seorang karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Diterimanya hipotesis ketiga sesuai juga dengan stewardship 

theory dimana manajer menempatkan kepentingan bersama yaitu 

kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi/ individu. Dalam etika 

kerja Islam antara hak dan kewajiban haruslah seimbang, sehingga seorang 

karyawan dengan prinsip etika kerja Islam akan semaksimal mungkin 

melaksanakan amanah (kewajiban) yang diberikan organisasi setelah 

organisasi memberikan hak yang lebih kepada karyawan sesuai dengan 

penjelasan dalam stewardship theory, sehingga hal tersebut akan 

meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zahra (2015), dan Indica (2013) yang menyatakan bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga, semakin baik 

etika kerja Islam yang dimiliki seorang karyawan maka akan semakin baik 

pula kinerjanya dalam bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan kinerja karyawan. 

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten 

Banjarnegara, dengan responden karyawan tetap Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT) dengan minimal tiga tahun bekerja. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu etika kerja Islam, kepuasan kerja, komitmen 

organisasional, dan kinerja karyawan. 

Analisis data dilakukan dengan menggunankan SEM (structural 

equation modeling) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Sampel 

data yang digunakan adalah sebanyak 35 kuesioner. Hasil penelitian 

setelah dilakukan pengujian menunjukkan nilai R-Square dari variabel 

laten endogen kepuasan kerja sebesar 0,156, kinerja karyawan sebesar 

0,295 dan komitmen organisasional sebesar 0,261. Nilai tersebut dapat 

diartikan bahwa variabilitas konstruk kepuasan kerja yang dapat dijelaskan 

oleh konstruk dalam penelitian adalah sebesar 15%, sementara 85% 

lainnya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini, selanjutnya untuk 

variabilitas konstruk kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh konstruk 

dalam penelitian adalah sebesar 29%, sementara 71% lainnya dijelaskan 

oleh faktor lain diluar penelitian ini, dan variabilitas konstruk komitmen 
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organisasional yang dapat dijelaskan oleh konstruk dalam penelitian 

adalah sebesar 26%, sementara 74% lainnya dijelaskan oleh faktor lain 

diluar penelitian ini. . Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan 

yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan penulis menyatakan etika kerja 

Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja adalah diterima. 

Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai 

t-statistic sebesar 2,188>1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa etika 

kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

2. Hipotesis kedua (H2) yang diajukan penulis menyatakan etika kerja 

Islam berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional adalah 

diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 

diketahui nilai t-statistic sebesar 4,827>1,96. Maka dapat disimpulkan 

bahwa etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional. 

3. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan penulis menyatakan etika kerja 

Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan adalah diterima. 

Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai 

t-statistic sebesar 5,673>1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa etika 

kerja Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

memberikan beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Terdapat beberapa responden dalam penelitian ini yang tidak mengisi 

secara lengkap kolom kriteria yang terdapat dalam kuesioner saat 

pengambilan data responden, serta adanya kuesioner yang tidak 

kembali. Diharapkan penelitian selanjutnya dalam penggunaan 

instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa dilakukan 

wawancara secara langsung dengan narasumbernya, agar hasil yang 

didapat lebih akurat, tidak terjadi persepsi (pandangan) yang berbeda 

antara responden dengan peneliti, serta menghindari tidak kembalinya 

kuesioner.  

2. Perumusan indikator dalam penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mereplikasi dari skripsi. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dalam perumusan indikator 

mereplikasi dari jurnal internasional atau tesis agar indikator lebih 

akurat. 

3. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya pada Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT) yang terdapat di kabupaten Banjarnegara. Diharapkan 

penelitian selanjutnya memperluas populasi yang diteliti agar dapat 

memperkuat hasil temuan terhadap variabel endogen, sehingga 
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diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari 

penelitian sebelumnya. 
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kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i telah meluangkan waktu untuk mengisi angket 

ini,dan peneliti mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan dihati 

Bapak/Ibu/Saudara 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Hormat saya, 

 

 

Catur Sigit Hartanto 

NIM . 7211412159

http://fe.unnes.ac.id/
mailto:fe@unnes.ac.id
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I. Identitas Responden 

     Beri tanda centang ()  pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i. 

1. Nama :  ............................................. (boleh diisi/tidak) 

2. Nama Perusahaan :  ............................................. 

3. Jabatan :  ............................................. 

4. Lama Bekerja :  ......... tahun 

5. Status Pegawai : Tetap Tidak Tetap 

  

6. Jenis Kelamin :              Laki-laki                          Perempuan  

 

7. Umur Responden :          <30 tahun   41 - 50 tahun 

            31 - 40 tahun  >50 tahun  

          

8. Pendidikan Terakhir :  SMA/SLTA/Sederajat 

  DIPLOMA           S2 

  S1    S3 
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Catatan: Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun 

terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i. 

 

Petunjuk Pengisian. 

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon menjawab poin-poin dibawah ini dengan 

memberi tanda centang () pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, 

pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. 

STS = Sangat Tidak Setuju S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju SS  = Sangat Setuju 

 

1. Etika Kerja Islam 

 Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan etika kerja Islam 

setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1 
Saya meyakini nilai kerja lebih ditentukan oleh niat 

daripada hasil. 

    

2 

Saya meyakini bahwa mengabdikan diri terhadap 

suatu tugas adalah kebaikan, karena hal tersebut 

merupakan pelaksanaan suatu amanah. 

. 

    

3 

Saya meyakini dengan berpenghasilan lebih dari 

cukup dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan dapat 

memberikan kontribusi bagi kemakmuran 

masyarakat secara keseluruhan. 

    

4 

Saya meyakini kerjasama dan konsultasi 

memungkinkan seseorang mengatasi hambatan dan 

menghindari kesalahan. 

    

5 

Saya meyakini bekerja adalah cara untuk 

mendapatkan sumber penghidupan dan kepemilikan. 

. 

    

6 

 

Saya mampu membedakan antara tujuan yang benar 

dan salah, baik atau buruk sesuai tuntunan agama 

Islam. 
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2. Kepuasan Kerja 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja setiap 

karyawan terhadap pekerjaannya. 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1 
Gaji saya sesuai dengan beban pekerjaan dan 

tanggung jawab yang saya emban. 

    

2 
Saya menikmati bekerja dengan teman-teman di 

tempat kerja saat ini. 

    

3 
Para manajer (supervisor) yang saya bekerja untuk 

mereka memberikan dukungan untuk  saya. 

    

4 

Saya selalu merasa senang dengan apapun tugas 

yang diberikan oleh perusahaan (tempat kerja) 

kepada saya.  

    

5 
Tempat saya bekerja selalu memberikan perhatian 

dan penghargaan atas pekerjaan saya. 

    

6 
Saya merasa senang karena memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama rekan kerja. 

    

7 
Kondisi di tempat kerja sesuai dengan apa yang saya 

inginkan, yaitu nyaman dan aman. 

    

 

3. Komitmen Organisasional 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komitmen 

(loyalitas) setiap karyawan terhadap organisasi tempat ia bekerja. 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1 
Saya bangga menjadi bagian dari organisasi tempat 

saya bekerja.  

    

2 
Saya suka membanggakan organisasi tempat saya 

bekerja ini kepada orang-orang di luar organisasi. 

    

3 
Saya akan marah apabila ada pihak yang mengatakan 

hal tidak baik pada tempat saya bekerja.  

    

4 
Saya gembira bahwa saya memilih untuk bekerja di 

organisasi ini.  

    

5 Prinsip nilai hidup saya sama dengan organisasi ini.     

6 
Saya bersedia untuk bekerja ekstra melampaui apa 

yang diharapkan agar organisasi ini berhasil sukses. 

    

7 
Saya akan tetap bekerja di organisasi ini, karena apa 

yang diberikan organisasi sesuai dengan harapan. 

    

8 
Perusahaan tempat saya bekerja telah memberi 

inspirasi yang bagus untuk berkarier. 
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4. Kinerja Karyawan 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja setiap karyawan dalam 

melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1 
Agar terhindar dari banyak kesalahan saya berusaha 

menyelesaikan pekerjaan  dengan  hati-hati. 

    

2 
Saya cenderung memeriksa ulang hasil pekerjaan 

saya. 

    

3 
Saya berusaha menjaga kualitas pekerjaan dalam 

bekerja. 

    

4 
Saya dapat mengerjakan pekerjaan dengan optimal 

sesuai dengan kemampuan yang  saya miliki. 

    

5 

Saya memanfaatkan waktu kerja dengan optimal 

untuk meningkatkan volume produk (hasil 

pekerjaan) yang saya kerjakan. 

    

6 

Saya dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan 

kerja dalam melaksanakan pekerjaan guna 

mendukung tujuan organisasi. 
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Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitan 
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Lampiran 4 Hasil Jawaban Responden Variabel Etika Kerja Islam 

No 
Nama 

Instansi 

  Skor 

(%) 
Kriteria 

EKI1 EKI2 EKI5 EKI6 EKI7 EKI9 

1 BTM PGL 4 3 3 3 2 3 75 B 

2 BTM PGL 2 3 3 3 3 3 71 B 

3 BTM PGL 4 4 4 4 4 4 100 SB 

4 BTM PGL 4 4 4 4 4 4 100 SB 

5 BTM PGL 3 3 3 4 4 3 83 SB 

6 BMT FMR 3 3 3 3 3 3 75 B 

7 BMT FMR 4 4 4 4 4 4 100 SB 

8 BMT FMR 2 4 4 4 3 3 83 SB 

9 BMT FMR 4 4 4 4 4 4 100 SB 

10 BMT ANR 4 4 4 4 3 4 96 SB 

11 BMT ANR 4 4 4 4 4 4 100 SB 

12 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 75 B 

13 BMT DSM 3 4 2 4 2 4 79 B 

14 BMT DSM 4 4 4 4 4 4 100 SB 

15 BMT DSM 3 4 4 4 3 3 88 SB 

16 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 75 B 

17 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 75 B 

18 BMT AIH 3 3 3 4 3 3 79 B 

19 BMT AIH 3 4 3 3 3 3 79 B 

20 BMT AIH 3 4 3 4 4 4 92 SB 

21 BMT AIH 3 4 4 3 3 3 83 SB 

22 BMT AIH 4 3 3 3 3 3 79 B 

23 BMT AIH 2 3 3 4 3 3 75 B 

24 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 75 B 

25 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 75 B 

26 BTM KLB 3 4 3 2 4 4 83 SB 

27 BTM KLB 3 3 4 3 3 3 79 B 

28 BTM KLB 4 4 3 4 4 4 96 SB 

29 BTM KLB 3 4 3 4 4 4 92 SB 

30 BTM KLB 3 4 3 3 3 3 79 B 

31 BTM KLB 3 4 4 3 3 4 88 SB 

32 BTM KLB 3 4 4 4 3 4 92 SB 

33 BTM KLB 4 4 4 3 4 4 96 SB 

34 BTM KLB 2 3 3 3 3 4 75 B 

35 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 100 SB 
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Skor Empiris 718 

         

85  
SB 

Skor Ideal 840 

Skor (%) 85,48 

Kriteria SB 
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Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden Variabel Kepuasan Kerja 

No 
Nama 

Instansi 

  Skor 

(%) 
Kriteria 

KK1 KK3 KK4 KK6 KK7 KK9 KK10 

1 BTM PGL 3 3 2 3 4 3 3 75 B 

2 BTM PGL 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

3 BTM PGL 2 3 3 2 4 3 3 71 B 

4 BTM PGL 4 3 3 3 3 3 3 79 B 

5 BTM PGL 3 3 4 3 3 3 3 79 B 

6 BMT FMR 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

7 BMT FMR 3 3 3 3 3 4 3 79 B 

8 BMT FMR 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

9 BMT FMR 3 3 4 3 3 3 3 79 B 

10 BMT ANR 4 3 3 3 3 3 3 79 B 

11 BMT ANR 4 4 4 4 4 4 3 96 SB 

12 BMT DSM 2 3 3 3 3 3 3 71 B 

13 BMT DSM 1 2 3 2 2 3 2 54 TB 

14 BMT DSM 3 4 3 4 3 4 4 89 SB 

15 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

16 BMT ATS 2 3 3 3 3 3 3 71 B 

17 BMT ATS 3 4 4 4 4 4 4 96 SB 

18 BMT AIH 2 3 3 4 4 3 3 79 B 

19 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 4 79 B 

20 BMT AIH 4 4 4 3 3 3 3 86 SB 

21 BMT AIH 3 4 3 2 2 3 3 71 B 

22 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

23 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

24 BMT AIH 3 4 4 3 3 3 4 86 SB 

25 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 4 79 B 

26 BTM KLB 1 2 2 2 2 3 2 50 TB 

27 BTM KLB 3 3 3 2 3 3 3 71 B 

28 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 3 96 SB 

29 BTM KLB 3 3 4 4 3 4 4 89 SB 

30 BTM KLB 2 3 3 3 2 3 2 64 B 

31 BTM KLB 3 4 4 3 4 4 4 93 SB 

32 BTM KLB 3 4 3 3 3 4 4 86 SB 

33 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

34 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

35 BTM KLB 3 3 3 3 2 3 3 71 B 
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Skor Empiris 761 

78 B 
Skor Ideal 980 

Skor (%) 77,65 

Kriteria B 
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Lampiran 6 Hasil Jawaban Responden Variabel Komitmen Organisasional 

No 
Nama 

Instansi 

  Skor 

(%) 
Kriteria 

KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO10 

1 BTM PGL 3 2 3 3 3 3 3 3 72 B 

2 BTM PGL 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

3 BTM PGL 4 4 3 3 3 3 2 3 78 B 

4 BTM PGL 4 4 4 3 4 4 4 4 97 SB 

5 BTM PGL 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

6 BMT FMR 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

7 BMT FMR 4 4 4 3 3 4 3 3 88 SB 

8 BMT FMR 3 3 4 3 3 3 3 3 78 B 

9 BMT FMR 3 3 4 3 3 3 4 3 81 B 

10 BMT ANR 3 2 2 3 3 4 3 3 72 B 

11 BMT ANR 4 4 4 4 4 4 4 3 97 SB 

12 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

13 BMT DSM 3 2 2 3 1 3 2 2 56 TB 

14 BMT DSM 4 4 4 4 3 4 3 4 94 SB 

15 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

16 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

17 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 4 4 81 B 

18 BMT AIH 3 3 3 3 2 3 3 3 72 B 

19 BMT AIH 4 4 3 4 3 3 3 3 84 SB 

20 BMT AIH 4 4 4 4 3 4 4 4 97 SB 

21 BMT AIH 4 4 3 4 4 4 4 3 94 SB 

22 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 3 4 78 B 

23 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

24 BMT AIH 3 3 4 4 3 2 3 3 78 B 

25 BMT AIH 3 3 4 3 3 3 3 3 78 B 

26 BTM KLB 3 2 2 3 1 3 2 2 56 TB 

27 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

28 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 4 3 97 SB 

29 BTM KLB 4 2 3 4 4 4 4 4 91 SB 

30 BTM KLB 3 3 3 3 3 2 3 3 72 B 

31 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 4 4 100 SB 

32 BTM KLB 4 3 2 3 2 2 3 3 69 B 

33 BTM KLB 3 3 4 4 3 3 3 3 81 B 

34 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 3 3 75 B 

35 BTM KLB 3 3 3 3 3 2 3 3 72 B 
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Skor Empiris 892 

           

80  
B 

Skor Ideal 1120 

Skor (%) 79,64 

Kriteria B 
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Lampiran 7 Hasil Jawaban Responden Variabel Kinerja Karyawan 

No 
Nama 

Instansi 

  Skor 

(%) 
Kriteria 

KKR1 KKR2 KKR3 KKR4 KKR9 KKR10 

1 BTM PGL 3 4 3 3 3 3 79 B 

2 BTM PGL 3 3 3 3 3 3 75 B 

3 BTM PGL 3 4 3 3 3 3 79 B 

4 BTM PGL 4 4 4 4 4 4 100 SB 

5 BTM PGL 3 4 4 4 3 3 88 SB 

6 BMT FMR 4 4 4 4 3 3 92 SB 

7 BMT FMR 4 4 4 4 3 4 96 SB 

8 BMT FMR 4 4 4 3 3 3 88 SB 

9 BMT FMR 3 4 3 3 4 4 88 SB 

10 BMT ANR 3 4 4 4 3 3 88 SB 

11 BMT ANR 4 3 3 3 3 4 83 SB 

12 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 75 B 

13 BMT DSM 3 2 3 3 2 3 67 B 

14 BMT DSM 4 4 4 3 4 4 96 SB 

15 BMT DSM 3 3 3 3 3 3 75 B 

16 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 75 B 

17 BMT ATS 3 3 3 3 3 3 75 B 

18 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 75 B 

19 BMT AIH 4 4 4 3 3 3 88 SB 

20 BMT AIH 4 3 3 3 3 3 79 B 

21 BMT AIH 2 3 3 3 2 4 71 B 

22 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 75 B 

23 BMT AIH 3 3 3 3 3 3 75 B 

24 BMT AIH 3 4 4 3 4 4 92 SB 

25 BMT AIH 3 4 4 3 3 3 83 SB 

26 BTM KLB 3 2 3 3 2 3 67 B 

27 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 75 B 

28 BTM KLB 4 3 3 3 3 4 83 SB 

29 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 100 SB 

30 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 75 B 

31 BTM KLB 4 4 4 4 3 3 92 SB 

32 BTM KLB 4 4 4 4 4 4 100 SB 

33 BTM KLB 4 4 4 4 3 3 92 SB 

34 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 75 B 

35 BTM KLB 3 3 3 3 3 3 75 B 
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Skor Empiris 693 

           

83  
SB 

Skor Ideal 840 

Skor (%) 82,50 

Kriteria SB 
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Lampiran 8 Uji Validitas 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  EKI KK KKR KO 

EKI1 0.656       

EKI2 0.776       

EKI3 0.694       

EKI4 0.619       

EKI5 0.769       

EKI6 0.787       

KK1   0.742     

KK2   0.834     

KK3   0.737     

KK4   0.730     

KK5   0.571     

KK6   0.775     

KK7   0.636   

KKR1     0.746   

KKR2     0.775   

KKR3     0.787   

KKR4     0.693   

KKR5     0.751   

KKR6     0.665  

KO1       0.820 

KO2       0.785 

KO3       0.690 

KO4       0.721 

KO5       0.774 

KO6       0.724 

KO7       0.743 

KO8       0.652 
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Diagram Average Variance Extracted (AVE) 
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Lampiran 9 Uji Reliabilitas 

Diagram Cronbach’s Alpha 

 

 

Diagram Composite Reliability 
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Lampiran 10 Uji Full Model SEM PLS Algoritm 
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Lampiran 11 Full Model Bootstraping SmartPLS 3.0 

 

 

 

 


