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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju 

telah banyak melahirkan tuntutan atas kinerja individu maupun lembaga yang 

semakin tinggi pula. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut membutuhkan 

tenaga-tenaga yang profesional dan berkualitas agar dapat bekerja secara 

dinamis sesuai dengan kualitas keahliannya serta ditunjang dengan loyalitas 

yang tinggi terhadap sebuah organisasi atau perusahaan (Zusrony, 2013). 

Lailatirrohmah (2014) mengemukakan bahwa ada banyak perusahaan 

yang menghalalkan segala cara demi kepentingan perusahaannya. Hal  tersebut 

dilakukan demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga 

bukan tidak mungkin perusahaan yang kuat akan semakin mendominasi, 

sementara yang lemah akan mengalami kerugian yang relatif besar. Besarnya 

tuntutan konsumen dan juga ketatnya kompetisi dalam berbisnis-lah yang 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengabaikan etika dalam berbisnis. 

Fenomena-fenomena tidak etis yang sering muncul pada pemberitaan, 

sebagai contoh seperti manipulasi laporan keuangan, penyembunyian fakta 

maupun konflik-konflik kepentingan serta dalam proses produksi seringkali 

ditemukan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, Contohnya pada 

perusahaan barat seperti Enron, Worldcom, Tyco International, Arthur 

Tenderson, Citigrup dan lain sebagainya (Robbins & Judge, 2009). 

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur dan membimbing 

pengikutnya disetiap aspek kehidupan. Ali & Al-Owaihan (2008) menyatakan 

bahwa sejak awal permulaan Islam, pada khususnya, Muslim telah 

menawarkan perspektif unik mengenai pekerjaan dan telah membentuk konsep 

spesifik mengenai etika kerja. Di semua kemungkinan, pemikiran mereka 

terhadap etika kerja dan keseharian yang diinginkannya telah menguatkan 

keimanan mereka, di sisi lain perubahan sosial dan ekonomi dapat dipercepat 

padahal jarang akan pengalaman di Arab Saudi, tempat kelahiran Islam. Islam 

memberikan penekanan kuat pada pekerjaan atau apa yang diusahakannya. 
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Seperti dalam al-Qur‟an pada surat An-Najm ayat 39-41 yang terjemahannya 

sebagai berikut, “dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya,(39) dan bahwasanya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya)(40) Kemudian akan diberi balasan kepadanya 

dengan balasan yang paling sempurna(41)”. Hal ini dapat diartikan bahwa 

diperlukan kontribusi positif dari manusia bagi kehidupan dunia dengan 

bekerja menggunakan apa yang telah diciptakan Allohu ta‟ala, yaitu berbagai 

macam sumber daya alam bagi kemanfaatan umat manusia.  Disisi lain, Ahmad 

& Owoyemi (2012) menyebutkan dalam Islam bekerja merupakan sebuah 

kegiatan yang penting sampai pada tingkat dimana bekerja merupakan sebuah 

ibadah.  

Etika kerja merupakan acuan yang dipakai oleh suatu individu atau 

perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, agar 

kegiatan yang mereka lakukan tidak merugikan individu atau lembaga yang 

lain (Rudito dan Famiola, 2007). Sebagai agama yang sempurna, Islam 

mengatur dan membimbing pengikutnya disetiap aspek kehidupan. Etika 

sangat diperlukan dalam hidup karena mengandung nilai dan prinsip yang 

dianut dalam masyarakat. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional 

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap 

dan pola perilaku hidup manusia, baik secara kelompok maupun pribadi 

(Salam dalam Sulistyowati, 2014). Sehingga etika adalah salah satu faktor 

penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dan dapat 

menjadi penentu dan arahan bagi manusia dalam berperilaku. Etika yang islami 

tidak hanya menggunakan rasio dalam menilai perbuatan, tetapi juga 

didasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadits. Sehingga tindakan yang dinilai etika 

islami adalah berdasarkan akal pikir yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. 

Yousef (2001) mengungkapkan Etika Kerja Islami dapat diartikan 

sebagai seperangkat nilai atau sistem kepercayaan yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan sunnah mengenai pekerjaan. Sejauh ini, Etika Kerja Islami cukup 

diabaikan dalam konsep manajemen dan penelitian organisasi. Penelitian 

mengenai Etika Kerja Islami mulai menjadi sorotan saat Etika Kerja Protestan 

yang telah diteliti oleh Weber pada tahun 1985 mengusulkan bahwa terdapat 
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hubungan sebab akibat antara Etika Kerja Protestan dengan pengembangan 

kapitalisme masyarakat barat. Disamping hal tersebut Yousef (2001) 

mengungkapkan bahwa Etika Kerja Islami dan etika kerja protestan 

menempatkan penekanan pada komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan, 

kerja kreatif, kerja keras, kerjasama dan persaingan di tempat kerja serta 

menghindari metode yang tidak etis berkaitan dengan penimbunan kekayaan. 

Berbeda dari etika kerja protestan, Etika Kerja Islami lebih menekankan pada 

niat daripada hasil. Sebagaimana hadist, dari Umar radhiyallahu „anhu, bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung 

niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya.” (HR. Bukhari, 

Muslim, dan empat imam Ahli Hadits). Di sisi lain, dalam Islam bekerja juga 

dinilai sebagai ibadah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist, 

Beberapa orang sahabat melihat seorang pemuda kuat yang rajin bekerja. 

Mereka pun berkata mengomentari pemuda tersebut, “Andai saja ini (rajin 

dan giat) dilakukan untuk jihad di jalan Allah.” Kemudian Nabi shalallahu 

„alaihi wa sallam segera menyela mereka dengan sabdanya, “Janganlan kamu 

berkata seperti itu. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih 

kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua 

orang-tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun jika ia 

bekerja dalam rangka riya atau berbangga diri, maka ia di jalan setan.” (HR. 

Thabrani). Etika kerja Islam memandang tujuan bekerja tidak hanya sekedar 

menyelesaikan pekerjaan, tapi untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan 

pribadi dan hubungan sosial (Ali, 2001). Hal ini menjadi penting dikarenakan 

Etika Kerja Islami bukan hanya memberikan manfaat bagi individu yang 

berpegang pada prinsipnya, namun juga memberi dampak bagi lingkungan 

kerja secara menyeluruh.  

Kepuasan kerja juga menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, 

hal ini dikarenakan banyaknya penelitian yang menyatakan apabila karyawan 

sebuah perusahaan merasa mendapat kepuasan kerja, maka akan memberikan 

kontribusi yang besar bagi tercapainya tujuan perusahaan. Kepuasan kerja 

merupakan tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang 
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setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat 

mereka bekerja (Tangkilisan, 2005, p.164). Berdasarkan Robbins (2003), 

kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih 

antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang 

mereka yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan terjadi apabila kebutuhan-

kebutuhan individu sudah terpenuhi dan terkait dengan derajat kesukaan dan 

ketidaksukaan dikaitkan dengan karyawan; merupakan sikap umum yang 

dimiliki oleh karyawan yang erat kaitannya dengan imbalan-imbalan yang 

mereka yakini akan mereka terima setelah melakukan sebuah pengorbanan.  

Luthans (2006) berpendapat kepuasan kerja merupakan hasil dari 

persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka dalam 

memberikan sesuatu yang dinilai penting. Davis (1985) dalam Mangkunegara 

(2005:117) mengemukakan bahwa “job satisfaction is related to a number of 

major employee variables, such as turnover, absences, age, occupation, and 

size of the organization in which an employee works”. Berdasar pendapat 

tersebut, kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti 

turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi 

perusahaan. 

Penelitian terdahulu seperti halnya (Yousef, 2001; Marri, Sadozai, 

Zaman dan Ramay, 2012) menunjukkan seorang karyawan cenderung akan 

merasa puas dan merasa pekerjaannya sangat berarti, ketika ia mendapat yang 

sesuai dengan harapan atau keinginannya. Hasil pekerjaan yang memuaskan 

akan memberi dampak pada karyawan tersebut untuk terus memberikan 

kemampuannya dan ingin terus berada dalam organisasinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Etika Kerja Islami dapat mendorong kepuasan, serta 

komitmen organisasional. 

Organisasi berdiri untuk memberi manfaat bagi karyawan yang 

berprestasi tinggi terhadap nilai kerja positif - sebuah komitmen terhadap nilai 

dan pentingnya kerja keras. Penelitian yang dilakukan Noe, Hollenbech, 

Gerhart, dan Wright (dalam Yunus, Mazlan, Rahim, dan Shabudin, 2012) 

menyatakan sikap positif yang kuat terhadap pekerjaan dapat menyebabkan 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi pada individu dan organisasi. 
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Menurut Robbins dan Judge (2009) komitmen organisasional 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak 

organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan 

pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang 

individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak 

organisasi yang merekrut individu tersebut.  

Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, akan 

tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan 

pada organisasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Steers (dalam Inovi, 

2012) mengidentifikasi ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasional, yaitu ciri pribadi kinerja, ciri pekerjaan dan pengalaman kerja. 

Sedangkan rasa memiliki dari para anggota (karyawan) terhadap kelompoknya 

yaitu adanya loyalitas dari para anggota terhadap anggota lainnya, adanya 

loyalitas para anggota terhadap kelompoknya, kesediaan berkorban secara iklas 

dari para anggota baik moril maupun material demi kelangsungan hidup 

kelompoknya maupun organisasi, adanya rasa bangga dari para anggota 

kelompok apabila kelompok tersebut mendapat nama baik dari masyarakat, 

adanya letupan emosi/amarah dari para anggota apabila organisasinya 

mendapat celaan, baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok lainnya 

serta adanya niat baik dari para anggota kelompok untuk tetap menjaga nama 

baik kelompoknya dalam keadaan apapun. Setelah karyawan merasa organisasi 

yang dimilikinya mulai tumbuh dan berkembang maka tumbuhlah suatu 

kesepakatan bersama yang merupakan komitmen dari para karyawan (anggota) 

organisasi maupun kelompok yang harus ditaati oleh setiap karyawan 

(anggota). 

Penelitian ini diharapkan menjadi pembeda dengan penelitian lainnya. 

Hal ini dikarenakan selain memasukkan unsur literatur penelitian, penelitian ini 

juga mengandung unsur yang diambil dari Qur‟an dan Hadist. Hal ini karena 

adanya faktor dari variabel Etika Kerja Islami. Objek penelitian ini dilakukan 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena selain merupakan instansi 

berbasis Islam, peneliti juga masih menjadi civitas akademika didalamnya. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka menjadi suatu 

hal yang penting untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berdasar pada 

penelitian yang berjudul ”Islamic Work Ethic: The Role of Intrinsic 

Motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Job 

Performance” oleh Keumala Hayati dan Indra Caniago (2012). Oleh 

karenanya, peneliti ingin membuat penelitian lanjutan dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH ETIKA KERJA ISLAMI DAN KEPUASAN 

KERJA PADA KOMITMEN ORGANISASIONAL, (Studi pada 

karyawan Non-Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan maka 

permasalahan dalam  penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; 

1. Apakah Etika Kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja? 

2. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Komitmen 

Organisasional? 

3. Apakah Etika Kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap Komitmen 

Organisasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kepuasan Kerja. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional. 

3. Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat 

praktis maupun teoritis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi 

kepada perusahaan mengenai pentingnya etika kerja islam dalam 

meningkatkan komitmen organisasional 

b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

keterkaitan antara etika kerja islam, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penelitian khususnya 

tentang etika kerja islami, kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

 


