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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dan besar

pengaruhnya terhadap kemajuan suatu perusahaan. Untuk mencapai apa yang

telah menjadi tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus

mampu membentuk manusia yang bermotivasi kuat dan berani melihat perubahan

sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kunci untuk

meningkatkan daya saing adalah peningkatan produktivitas, salah satunya adalah

produktivitas SDM. Produktivitas SDM memiliki peranan dominan dalam upaya

peningkatan daya saing, baik kapital maupun kelembagaan semuanya ditentukan

oleh SDM. Manusia sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam

organisasi sudah semestinya memerlukan pengelolaan yang baik dan terencana,

dimana manusia merupakan faktor penggerak dari sumber daya lain misalnya

sumber daya alam atau teknologi dari suatu organisasi/instansi. Keberhasilan

suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh

sumber daya alam atau teknologi yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan

oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan, dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengendalikan organisasi. Pengembangan SDM yang baik

dilakukan secara terarah dan terencana. Pengembangan SDM tersebut dapat

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian penghargaan atas prestasi
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kerja, promosi dan mutasi, pemberian insentif, pengembangan karir, serta

pemberian pendidikan dan pelatihan dan pemberian motivasi.

Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pendekatan

agama. Menurut Mangkunegara (2005:04) bahwa dalam hubungan dengan

pencapaian kerja individu dan organisasi di era globalisasi perlu dilandaskan

pendekatan psikologi dan organisasi, pendekatan budaya serta agama. Dalam

dunia kerja baik di perusahaan maupun di organisasi pemerintah, karyawan

mempunyai peran penting dalam organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana, dan

pengendali aktivitas organisasi. Karyawan adalah faktor penting untuk mencapai

tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Melihat pentingnya peran karyawan

tersebut, dibutuhkan motivasi kerja bagi karyawan untuk bekerja dengan lebih

giat dan lebih baik lagi.

Menurut Martoyo (2000:13) manusia dalam aktivitas kebiasaannya

memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan

sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki suatu nilai yang sangat berharga,

yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan kehidupannya, rasa tentram, rasa

aman dan sebagainya. Firman Allah SWT:

         

Qul yā qaumi'malū 'alā makānatikum innī 'āmil, fa saufa ta'lamūn 

Artinya: Katakanlah, "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,
Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.(QS
Az-Zumar: 39) ( Depag, 2012:462)
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Lahū mu'aqqibātum mim baini yadaihi wa min khalfihī yahfazūnahū min 
amrillāhi, innallāha lā yugayyiru mā bi quamin hattā yugayyirū mā bi anfusihim, 
wa iżā arādallāhu bi qaumin sū’an fa lā maradda lah, wa mā lahum min dūnihī 
miw wāl. 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(QS Ar-
Rad: 11) ( Depag, 2012:250)

Ayat-ayat diatas menyuruh dan memotivasi umat Islam untuk bekerja.

Bekerja bukan hanya untuk mendapat penghasilan dan dapat memenuhi

kebutuhan, tetapi juga untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah.

Seorang muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT.

Hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhir dari pekerjaan yang

mereka lakukan, karena tujuan utama dari bekerja menurut Islam adalah

memperoleh keridhaan Allah SWT sekaligus berkhidmat kepada umat (

Pramandika, 2011:7).

Handoko (2001:25) menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Adapun Wursanto

(2005:301) menyatakan motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan
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tenaga penggerak yang berasal dari diri manusia untuk berbuat atau melakukan

sesuatu. Gouzaly (2000:63) mengelompokan faktor-faktor motivasi kedalam dua

kelompok, yaitu faktor eksternal (karakteristik organisasi) dan faktor internal

karakteristik pribadi. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan kerja yang

menyenangkan, tingkat kompensasi, supervisi yang baik, adanya penghargaan

atas prestasi, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor internal yaitu tingkat

kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi,

kebutuhan, kelelahan dan kebosanan. Seseorang yang termotivasi untuk bekerja,

orang itu akan melaksanakan upaya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi atau perusahaan dimana dia bekerja. Seseorang yang tidak

termotivasi, hanya memberikan upaya-upaya minimum dalam pekerjaannya. Oleh

karena itu motivasi dalam bekerja sangat diperlukan karena mempengaruhi kinerja

dan produktivitas karyawan.

Kerja dalam Islam bukan semata mata merujuk kepada mencari rezeki

untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun

malam dan tak lenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau

pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri,

keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya.

Ali dan Owaihan (2008) menyatakan sejak awal masa muslim, khususnya

umat muslim telah menawarkan pandangan pada pekerjaan dan telah merumuskan

secara jelas mengenai konsep etos kerja. Etos kerja merupakan salah satu

komponen penting yang menetukan produktivitas suatu organisasi, dan dikatakan

sebagai faktor penentu dari keberhasilan baik individu maupun kelompok.
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Anoraga (1992:32) mengungkapkan Etos kerja merupakan suatu

pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-

individu dalam komunitas memandang kerja sebagai hal yang luhur bagi

eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya jika

sikap dan pandangan terhadap kerja adalah sesuatu yang bernilai rendah bagi

seseorang, maka etos kerja dengan sendirinya akan rendah. Etos kerja erat

kaitannya dengan nilai-nilai kerja yang diyakini dan dimiliki oleh seorang

karyawan, yang nantinya mempengaruhi sikap karyawan dalam bekerja. Etos

kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam

bekerja. Etos kerja pada hakikatnya dibentuk dan dipengaruhi oleh suatu sistem

nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dalam bekerja, antara yang satu dengan

yang lainnya ( Asyari, 1997:42).

Mangkunegara (2005:06) berpendapat sebenarnya kitab suci Al-Qur’an

dari agama Islam juga mengajarkan unsur-unsur tersebut seperti manusia harus

bekerja keras (Al-Qur’an surat Al Qashash:77);

       

         



wabtaghi fīmā ātākallāhu ddāra l-ākhirata walā tansa naşībaka mina ddunyā wa-
ahsin kamā ahsanallāhu ilayka walā tabghi lfasāda fī l-ardi innallāha lā yuhibbu 
lmufsidīn 

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
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bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."
(Depag, 2012:394)

Ayat-ayat diatas menjelaskan petunjuk Allah SWT bahwa manusia tidak hanya

mengejar kebahagiaan di akhirat tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya di

dunia, yaitu berbuat baik pada sesama manusia dan juga bekerja keras untuk

menafkahi kebutuhannya di dunia.

Tasmara (2002:16) berpendapat bahwa dengan etos kerja yang bersumber dari

keyakinan Al-Qur’an ada semacam keterpanggilan yang sangat kuat dari lubuk

hatinya, untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya yang berkualitas. Islam sebagai

agama yang sempurna, sistem keimanan dan aqidah yang diyakini oleh para

pemeluknya yaitu muslim, juga mengatur mengenai etos kerja, mendorong dan

mengutus umatnya untuk memiliki semangat kerja dan beramal, tanpa mengeluh

yang menunjukkan adanya kepuasan bagi diri sendiri.

firman Allah SWT dalam surat Al Jumu’ah : 10-11 :

        

         

        

Fa iżā qudiyatiş- şalātu fantasyirū fil-ardi wabtagū min fadlillāhi ważkurullāha 
kaśīral la'allakum tuflihūn. Wa iżā ra’au tijāratan au lahwaninfaddū ilaihā wa 
tarakūka qā’imā qul mā'indallāhi khairum minal-lahwi wa minat-tijārah, wallāhu 
khairur-rāziqīn 

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri
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(berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan
dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezeki." (Depag, 2012:554)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk bekerja

keras. Bekerja dan kesadaran bekerja mempunyai dua dimensi yang berbeda

menurut pandangan Allah SWT dan Rasul-Nya, karena makna dan hakikat

bekerja adalah fitrah manusia yang dapat memanusiakan manusia itu sendiri lewat

bekerja, sedangkan dari kesadaran bekerja akan melahirkan nilai yang lebih

bermakna dalam hidup.

Pentingnya etos kerja dalam Islam disampaikan juga dalam hadist yang

diriwayatkan oleh H.R. Muslim sebagai berikut:

ُ َرِضيَ ُھَرْیَرةَ يأَبِ َعنْ  ُ َصلَّىهللاَِّ َرُسولُ َقالَ :َقالَ َعْنھُ هللاَّ َخْیرٌ اْلَقِويُّ اْلُمْؤِمنُ :َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

ِعیفِ اْلُمْؤِمنِ ِمنْ هللاَِّ إلَىَوأََحبُّ  َوَال Ϳ˴Ύ˶Α˶͉�َواْسَتِعنْ َیْنَفُعكَماَعلَىاْحِرصْ ،َخْیرٌ ُكلٍّ َوِفي،الضَّ

رَ :قُلْ َولَِكنْ ،َوَكَذاَكَذاَكانَ َكَذاَفَعْلتأَنِّيلَوْ :َتقُلْ َفَال َشْيءٌ أََصاَبكَوإِنْ ،َتْعِجزْ  ُ َقدَّ َوَماهللاَّ

ُ َشاءَ  ْیَطانِ َعَملَ َتْفَتحُ لَوْ َفإِنَّ ،َفَعلَ هللاَّ الشَّ

Artinya : Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang
mukmin yang kuat lebah baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang
lemah dan dalam segala sesuatu ia dipandang lebih baik. Raihlah apa yang
memberikan manfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. janganlah lemah!
Kalau engkau tertimpa sesuatu, janganlah berkata, ‘kalau aku berbuat begini, pasti
begini dan begitu tetapi katakanlah “Allah SWT telah menentukan dan Allah
menghendaki aku untuk berbuat karena kata “kalau” akan mendorong pada
perbuatan setan.” (H.R.Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang mukmin yang bekerja akan

mendapat pujian karena dalam bekerja seorang muslim akan berusaha

memperkuat imannya, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, selalu
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memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan akan selalu berusaha merubah

kelemahan yang ada pada dirinya.

Motivasi kerja Islam dan Etos kerja Islam sangat penting untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan, terutama lembaga

keuangan seperti bank yang berbasis Syariah. Bank syariah sangat mengandalkan

sumber daya manusia sebagai poros untuk menjalankan kegiatannya, oleh karena

itu sumber daya manusia dalam suatu bank syariah wajib memiliki motivasi kerja

Islam dan etos kerja Islam yang baik untuk menghasilkan kinerja yang

memuaskan.

Saat ini bank syariah sedang berkembang dengan pesat di Indonesia,

terutama di kota besar seperti Surabaya. Salah satu dari bank yang berkembang

pesat itu adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) atau

biasa disebut Bank Jatim Syariah. Bank Jatim syariah merupakan Badan Usaha

Milik Daerah yang bergerak dalam sektor perbankan berdasarkan Syariah agama

Islam. Berkantor pusat di Jl. Basuki Rahmat No. 98-104 Surabaya, Mempunyai

satu kantor cabang syariah yang bertempat di Jl. Raya Darmo No. 107 Surabaya

dan 47 kantor layanan syariah diseluruh Jawa Timur.

Bank Jatim syariah (BJS) dilandasi filosofi pelayanan dan kepercayaan

untuk mengatasi masalah perekonomian di masyarakat luas. Pelayanan tersebut

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan rasa aman dan nyaman

kepada nasabah. Agar itu semua dapat berjalan dengan baik, Bank Jatim syariah

selalu sigap untuk melayani masyarakat luas sehingga hubungan Bank Jatim

syariah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.
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Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah

membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang

dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan yang beriman, cerdas, amanah,

jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki

empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan

fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER

(Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

Alasan inilah yang menjadikan Bank Jatim Syariah cabang Surabaya

sebagai objek penelitian. Adanya Asumsi motivasi kerja Islam dan Etos kerja

Islam yang baik pada karyawan bank Jatim Syariah cabang Surabaya membuat

peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, judul penelitian ini adalah “Pengaruh

Motivasi Kerja Islam Terhadap Etos Kerja Islam Karyawan Bank Jatim

Syariah Cabang Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

bahwa masalah yang ingin diteliti adalah: apakah motivasi kerja Islam memiliki

pengaruh terhadap etos kerja Islam karyawan Bank Jatim Syariah cabang

Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang dikemukakan

diatas maka dapat disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk
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mengetahui apakah motivasi kerja Islam memiliki pengaruh terhadap etos kerja

Islam karyawan Bank Jatim Syariah cabang Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi Islam

pada khususnya, terutama motivasi kerja Islam dan etos kerja Islam karyawan.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi mengenai

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan untuk meningkatkan

etos kerja Islam karyawan.

3. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan manajemen sumber

daya insani dan juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang

memiliki tema yang sama.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Merupakan bab pembuka dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang,

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi teori-teori yang melandasi permasalahan yang diteliti

dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dan hipotesis, serta

model analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB 3 : Metode Penelitian
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Merupakan bab yang menerangkan tentang identifikasi variabel, definisi metode

penelitian, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam bab ini juga

diuraikan tentang jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan

juga menguraikan prosedur penelitian data, penentuan sampel serta teknik analisis

sampel yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek dan obyek penelitian serta

menguraikan hasil analisis penelitian serta interpretasi terhadap hasil penelitian.

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan atas seluruh pembahasan dari bab 1 sampai bab 4

penelitian ini serta terdapat pula saran yang dapat digunakan sebagai

pertimbangan bagi pihak organisasi maupun bagi penelitian sebelumnya.
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