
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat terkait 

dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. 

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimilki suatu bangsa, 

maka semakin maju bangsa tersebut dan sebaliknya apabila suatu bangsa 

mengalami kemunduran, hal itu disebabkan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut.  

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam memajukan 

bangsa, termasuk dalam memajukan lembaga keuangan. Sumber daya 

manusia yang pantang menyerah, selalu semangat dalam menghadapi apapun, 

mempunyai jiwa pejuang dalam dirinya agar mau berjuang untuk memajukan 

bangsa. Selain memajukan bangsa sumber daya manusia juga harus 

memajukan lembaga keuangan, sumber daya manusia harus memiliki 

pengetahuan yang luas, budi pekerti yang luhur, berbadan sehat dan lain 

sebagainya. Semua ini demi memajukan bangsa dan lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan pertama yang menerapkan basis syariah adalah 

Bank Mualamat Indonesia (BMI), lalu diikuti oleh bank umum lainnya yang 

membuka anak perusahaan berbasis syariah. Selain itu, koperasi kini telah 
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hadir menjadi sebuah lembaga yang melayani keuangan berbasis syariah yang 

kita kenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). 

Hingga saat ini kemajuan lembaga tersebut telah berkembang pesat 

bahkan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia. 

Kemajuan lembaga didukung d+engan kinerja para karyawannya yang baik 

serta berkualitas baik dari segi pengalaman maupun pengetahuannya. Dalam 

dunia perbankan sangatlah mudah untuk mendapatkan sumber daya manusia 

yang memiliki skill khususnya terkait perbankan, berbeda halnya dengan 

lembaga koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Untuk BMT sendiri 

bukanlah hal yang mudah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik, lembaga ini membutuhkan sebuah pedoman dalam mengembangkan 

kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan bersama. 

Namun, tidak semua BMT mampu menghasilakn kinerja karyawan 

yang baik. Kinerja yang baik tercipta oleh karena adanya budaya di dalam 

organisasi yang baik pula. Seperti halnya beberapa kasus yang terjadi 

belakangan ini, yakni beberapa BMT harus mengalami gulung tikar. Hal ini 

disebabkan kinerja yang kurang baik dari karyawan BMT dalam organisasi. 

Selain itu, budaya organisasi sebagai pedoman dalam suatu perusahaan 

kurang mampu mumpuni feed back antara perusahaan dengan karyawan. 

Kenyataannya tidak semua BMT dianggap kurang mampu dalam 

pengelolaannya, bahkan beberapa BMT sangat berpengaruh akan kemajuan 

ekonomi masyarakat di suatu daerah. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh 
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produk ataupun strategi yang mereka miliki, tetapi juga dipengaruhi 

bagaimana sumber daya masusia tersebut dalam melaksnakan tugas.  

Sutono dan Fuad Ali Budiman dalam tulisannya mengemukakan 

bahwa sebuah perusahaan akan mendapat timbal balik yang berkelanjutan 

jika sumber daya manusia memberikan total quality service kepada costumer 

sehingga timbul on going relationship antara costumer dan perusahaan.
1
 

Sebuah teori dasar sungguh membuktikan akan manfaat dari terlaksananya 

teori tersebut, dengan pelayanan dan pelaksaan kerja yang baik maka hasil 

yang didapatkan juga akan semakin baik. 

I Wayan menjelaskan dalam tulisannya bahwa peran sumber daya 

manusia dalam memajukan suatu perusahaan sangatlah penting dalam dunia 

Islam khususnya, salah satu pendekatan dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia adalah melalui pendekatan agama. Dalam agama Islam terdapat 

konsep etos kerja Islami yang berlandaskan Al-Qur‟an serta contoh dari Nabi 

Muhammad SAW.
2
 Terbentuknya etos ekonomi dalam Islam adalah 

bersinerginya nilai moral keagamaan dengan rasionalitas kalkulasi untung 

rugi, sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua elemen dasar ini.
3
 

                                                           
1
 Sutono dan Budiman, Fuad Ali. Pengaruh Kepemimpinan Dan Etos Kerja Islami 

Terhadap Kinerja Karyawan Di Koprasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Di 

Kecamatan Rembang. Analisis Manajemen, 4(1) Desember 2009. Hal.12. 
2
 Indica, I Wayan Marsalia. Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Waroeng Stike and Shake di Kota Malang). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Brawijaya.  
3
 Malik, M. Lutfi. Etos Kerja, Pasar dan Masjid. Penerbit LP3ES: Jakarta 2013. Hal. 

51   
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Dalam mencapai kesuksesannya, BMT tentunya harus menganut 

konsep etos kerja Islami, mengingat bahwa lembaga ini merupakan lembaga 

yang dalam operasinya menggunakan basis syariah. Jika terdapat beberapa 

BMT yang tidak memiliki konsep tersebut maka tidak heran lembaga tersebut 

akan mengalami kerugian akibat cara kerja yang mereka lakukan kurang baik. 

Bagi beberapa BMT yang sumber daya manusianya awam akan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai agama Islam setidaknya diharuskan menganut 

konsep etos kerja Islami agar sumber daya manusia tersebut mampu 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan basis syariah. Keharusan BMT 

dalam menganut konsep etos kerja Islami akan memudahkan dalam 

pengoperasian berbagai kegiatan keuangan serta menghasilkan manfaat yang 

besar. Oleh karena itu seluruh BMT di Indonesia setidaknya wajib menganut 

konsep etos kerja Islami seperti yang telah dijalankan BMT  lain pada 

umumnya yang hingga kini telah membuktikan kesuksesannya. 

Berdasarkan hasil obesrvasi yang saya lakukan, BMT Beringharjo 

sangatlah berkembang dengan pesat hal ini dibuktikan dengan jumlah 

anggota atau nasabah yang bertambah yaitu sebanyak 4.645 orang
4
 dan 

memiliki 3 kantor cabang dan 1 kantor pusat di Yogyakarta, sedangkan BMT 

Bina Ihsanul Fikri (BIF)  yang kini juga dianggap  salah satu BMT terbesar di 

Yogyakarta, hal ini terbukti dengan beberapa kantor cabang yang dimiliki 

oleh BMT BIF ini. 

                                                           
4
 Dokumentasi dari BMT Beringharjo diberikan pada tanggal 11 April 2016 
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Maka berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

tentang bagaimana konsep etos kerja Islami dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi etos kerja Islami yang ada di BMT serta upaya dalam 

meningkatkan etos kerja Islami bagi karyawan yang ada di BMT tersebut. 

Maka dalam hal ini penulis ingin mengangkat satu tema penelitian yang 

berjudul ”FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETOS 

KERJA ISLAMI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI 

KASUS BMT BERINGHARJO DAN BMT BINA IHSANUL FIKRI 

YOGYAKARTA)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja Islami terhadap kinerja 

karyawan di BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul 

Fikri dalam meningkatkan kualitas etos kerja Islami para karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menetapkan 

tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islami 

yang ada di BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri. 

2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan kualitas etos kerja Islami 

pada karyawan BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri. 



6 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Etos Kerja Islami terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di 

BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)” adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai media dalam mengemukakan teori terkini yang 

bermanfaat sesuai dengan teori-teori yang telah didapatkan selama di 

bangku perkuliahan. Maka dengan penelitian inilah, penulis dapat 

mengemukakan teori ini kedalam aksi yang nyata sehingga dapat 

dipraktekkan pada lembaga keungan atau BMT di berbagai daerah, 

khususnya di Indonesia. 

2. Bagi BMT Beringharjo dan Bagi BMT Bina Ihsanul Fikri 

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan motivasi bagi 

BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) agar meningkatkan 

kinerja karyawan, sehingga BMT Beringharjo dan BMT Bna Ihsanul 

Fikri (BIF) menjadi acuan bagi BMT atau lembaga keuangan lainnya dan 

dengan adanya ini dapat mengembangkan BMT Beringharjo dan BMT 

Bina Ihsanul Fikri tersebut serta jasa keuangan lainnya. 
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3. Bagi BMT dan lembaga keuangan yang lainnya 

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang 

etos kerja Islami yang harus diterapkan ke dalam diri karyawan yang 

bekerja di lembaga keuangan atau BMT lainnya. 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islami terhadap kinerja 

karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, Yogyakarta) meneliti tentang “Analisis 

Pengaruh Etika Kerja Islami terhadap Loyalitas Kerja Karyawan di Baitul 

Maal Wat Tamwil” (Studi Kasus di BMT Barokah Ngluwar Kabupaten 

Magelang). Penelitian ini menjelaskan pengaruh etika kerja Islami dan 

loyalitas kerja karyawan pada BMT Barokah Ngluwar Kabupaten Magelang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan 

adalah analisis regresi linier sederhana dengan uji hipotesis menggunakan uji 

t dan uji F dan subyek dari penelitian ini adalah karyawan BMT Barokah. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa etika kerja Islami sangat berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas kinerja karyawan di BMT Barokah. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh  Fajar Rian Fitrianto 

(Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, Semarang) meneliti tentang 
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“Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan PT BPRS Buana 

Mitra Perwira Purbalingga”. Penelitian ini menjelaskan bahwa setiap 

karyawan terkhususnya karyawan yang ada di PT BPRS Buana Mitra Perwira 

Purbalingga harus memiliki etos kerja Islam, karena etos kerja Islam sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan jenis dan 

sumber data primer, sekunder, populasi, sampel dan beberapa metode 

penelitian lainnya, diantaranya adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner yaitu pengumpulan data berupa pertanyaan tertulis 

untuk memperoleh keterangan dari beberapa jumlah rensponden. Hasil dari 

penelitian ini mengatakan bahwa meskipun setiap orang tidak memiliki etos 

kerja Islam tetapi tetap memiliki kinerja, dikarenakan kinerja karyawan masih 

bisa dipengaruhi oleh faktor lainnnya selain etos kerja Islam. Hal ini 

menyatakan bahwa etos kerja Islam bukanlah faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di PT BPRS Buana Mitra Perwira 

Purbalingga, karena masih ada faktor-faktor yang lain yang bisa 

meningkatkan kinerja di lembaga tersebut. Penelitian ini juga mengatakan 

bahwa semakin tinggi etos kerja Islam maka semakin tinggi pula kinerja 

seseorang. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Isny Choiriyati (Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, Semarang) meneliti tentang 

“Pengaruh Motivasi dan Etos Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan” 

(Studi Kasus pada Karyawan KJKS BMT Fastabiq di Pati). Penelitian ini 

menjelaskan bahwa karyawan KJKS BMT Fastabiq sudah melaksanakan 
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pekerjaannya dengan maksimal, meskipun kompensasi karyawan KJKS BMT 

Fastabiq masih minim dibandingkan dengan kompensasi lembaga keuangan 

syariah lainnya. Padahal kompensasi berpengaruh terhadap motivasi, selain 

motivasi karyawan juga harus memiliki kepribadian dan etos kerja yang baik 

agar masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah di KJKS BMT Fastabiq. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner, dokumentasi dan 

wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Dari hasil perhitungan secara simultan terlihat F hitung (4,090) > F 

table (3,156) yang berarti motivasi dan etos kerja Islam mempunyai andil 

dalam mempengaruhi kinerja karyawan di KJKS BMT Fastabiq Pati. Hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa variable motivasi (X1) tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di KJKS BMT Fastabiq sedangkan 

variable etos kerja Islam (X2) sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan yang ada di KJKS BMT Fastabiq. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sutono dan Fuad Ali 

Budiman, meneliti tentang “Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja Islami 

terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal 

Wat Tamwil di Kecamatan Rembang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat dan 

kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi seorang karyawan 

untuk berprestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Selain jiwa kepemimpinan 

seorang karyawan harus mempunyai jiwa etos kerja yang tinggi, karena itu 

adalah salah satu dari kepribadian muslim yang baik. Penelitian ini 
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menggunakan metode penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

variabel kepemimpinan dan etos kerja Islami secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan yang ada di KJKS BMT 

di Kecamatan Rembang. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dari penelitian-penelitian 

terdahulu, karena di sini peneliti lebih memfokuskan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan dan metode 

yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Etos Kerja Islam 

a. Pengertian Etos 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos berarti 

pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Pandangan 

atau sifat-sifat yang dominan dari kebudayaan suatu ras atau 

golongan. Etos dalam kebudayan berarti sifat, nilai dan adat istiadat 

khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial 
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di masyarakat. Etos dalam kerja berarti semangat kerja yang menjadi 

ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
5
 

Etos yang berasal dari kata Yunani, dapat mempunyai arti 

sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi 

terhadap nilai bekerja. Dari kata ini lahirlah kata “ethic” yaitu, 

pedoman, moral dan perilaku atau dikenal pula dengan etiket yang 

artinya cara bersopan santun. 

Karena etika berkaitan dengan dngan nilai kejiwaan 

seseorang, maka hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisi 

etika tersebut dengan keislamannya dalam arti yang aktual, sehinga 

cara dirinya mempersepsi sesuatu selalu positif dan sejauh mungkin 

terus berupaya untuk menghindari yang negatif. Etika yang juga 

mempunyai makna nilai kesusilaan, adalah suatu pandangan batin 

yang bersifat mendarah daging. Dengan demikian yang dimaksud 

etos adalah norma, serta cara dirinya mempersepsi, memandang dan 

meyakini sesuatu.
6
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa etos 

selalu berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Oleh karena itu setiap 

orang muslim harus mengisinya dengan kegiatan yang positif, 

sehingga dapat mencerminkan sebagai seorang muslim yang sejati 

                                                           
5
 Kepustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Hal. 231 
6
 Tasmara, Toto. Etos Kerja Pribadi Muslim. PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta 

1994. Hal. 25 
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dan seorang muslim sejati dapat melakukan pekerjaan apapun 

dengan baik dan akan memberikan hasil yang baik. 

b. Pengertian Kerja 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kerja berarti 

perbuatan melakukan pekerjaan : sesuatu yang dilakukan untuk 

mencari nafkah, perayaan perkawinan, khitanan dan sebagainya.
7
 

Kata kerja merujuk pada arti kegiatan (aktivitas) yang 

memiliki tujuan serta usaha (ikhtiar) yang sangat bersungguh-

sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya tersebut mempunyai arti.  

Tetapi tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai 

bentuk pekerjaan. Karena di dalam makna pekerjaan terkandung tiga 

aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu : 

1) Bahwa aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan tanggung 

jawab (motivsi). 

2) Bahwa apa yang mereka lakukan tersebut dilakukan karena 

kesengajaan, sesuatu yang direncanakan, karenanya 

terkandung di dalamnya suatu gabungan antara rasa dan rasio. 

3) Bahwa yang mereka lakukan itu, dikarenakan adanya sesuatu 

arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan 

makna bagi dirinya sendiri, bukan hanya sekedar kepuasan 

biologis statis seperti misalnya (suami istri melakukan 

                                                           
7
 Kepustakaan Nasional. Kamus.,  hal. 438 
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hubungan sebadan), tetapi adalah sebuah kegiatan untuk 

mewujudkan apa yang diinginkannya agar dirinya mempunyai 

arti. 

Maka makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu 

upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, 

fikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti 

dirinya sebagai hamba Allah SWT yang harus menundukkan dunia 

dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang 

terbaik (khoira  ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita 

katakana bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya.
8
 

Dari pemarapan di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kerja adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bekerja adalah amanah yang 

harus dijalankan oleh setiap manusia dan dengan bekerja seseorang 

dapat memanusiakan dirinya sendiri. 

c. Pengertian Etos Kerja Islam 

Menurut Toto Tasmara etos kerja muslim atau etos kerja 

Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa 

bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan 

                                                           
8
 Tasmara, Toto. Etos., hal. 27 
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kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal 

shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang luhur.
9
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etos 

kerja Islami adalah cara pandang seorang muslim dalam melakukan 

pekerjaan, yang pekerjaannya itu harus dilakukan dengan penuh 

ikhlas dan amanah karena pekerjaan yang dilakukannya itu 

berdasarkan nilai ibadah. 

d. Konsep Etos Kerja Islami 

Konsep etos kerja Islami muncul dari nilai-nilai tertentu 

dalam kehidupan manusia yang bersumber dari rangkaian hasil 

kerjanya.
10

 Maka dari itu tanggung jawab dan kejujuran merupakan 

sebuah langkah awal dalam menciptakan konsep etos kerja yang baik 

sekaligus sebagai konsep pedoman untuk menjaga kinerja dari 

kualitas pekerjaan yang dilaksanakan, sebagaimana yang telah 

dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur‟an, sebagaimana firman-

Nya: 

ة  ﴿ ٥٠١مل ُؤِمُنوَن...ٱُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو وَ ٱ ْعَمُلوا َفَسيَ َرىٱَوُقِل  وب   : ٮ الت 

ٔٓ٪﴾  

Artinya : 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

Melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang 

Mukmin...” (QS. At-Taubah : 9 : 105) 

                                                           
9
 Ibid. Hal. 28 

10
 Malik, M. Lutfi. Etos., hal. 53 
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Menurut Rahmawati Caco etos kerja Islami digali dan 

dirumuskan berdasarkan konsep iman dan amal shaleh. Tanpa 

landasan iman dan amal shaleh, etos kerja apapun tidak dapat 

menjadi Islami. Tidak ada amal shaleh tanpa iman dan iman 

merupakan sesuatu yang mandul apabila tidak melahirkan amal 

shaleh. Kesemuanya itu mengisyaratkan bahwa iman dan amal 

shaleh merupakan suatu rangkaian yang terkait erat, bakan tidak 

dapat terpisahkan.
11

 

Setiap umat muslim memiliki dasar keimanan, baik dari 

berbagai latar belakang iman merupakan dasar dari seorang muslim. 

Namun seorang muslim tidak cukup hanya memiliki modal 

keimanan saja, tetapi harus disertai dengan amal shaleh seperti: 

mengerjakan segala perintah-Nya (shalat 5 waktu, berbuat baik, 

menghindari laranga-Nya), membantu sesama muslim (zakat, infaq, 

shadakah, wakaf) dan lain-lain sebagainya. 

Dengan meyeimbangkan keduanya, maka kepribadian 

seorang muslim akan menjadi baik dan akan memberikan efek bagi 

lingkungan sekitarnya. Seperti halnya dalam lingkungan bekerja, 

seseorang akan lebih memiliki rasa bertanggung jawab yang kuat 

dalam menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan segala 

                                                           
11

 Caco, Rahmawati, et.al. (2006) dalam Mohammad Irham. Etos Kerja Dalam 

Perspektif Islam. Jurnal Substansi. Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry. Aceh 2012. Hal. 15. 

14(1) 
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bentuk tugas dan pekerjaanya agar terselesaikan dengan hasil yang 

memuaskan. 

Tidak hanya sekedar individu saja tetapi lembaga juga 

dapat menerapkan hal tersebut. Demi membangun suasana kerja 

yang Islami dan diridhoi oleh Allah SWT agar segala apa yang 

dilakukan mendapat rahmat-Nya, maka lembaga apapun dapat 

membuat sebuah konsep suasana kerja yang diimbangi antara iman 

dan taqwa agar segala aktivitas yang dijalankan menjadi lancar dan 

membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. 

e. Indikator-Indikator Etos Kerja  

Menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama ada 

13 indikator-indikator mengenai orang atau masyarakat yang 

mempunyai etos kerja yang tinggi, yaitu: 

1) Efisien 

2) Rajin 

3) Teratur 

4) Disiplin atau tepat waktu 

5) Hemat 

6) Jujur dan teliti 

7) Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

8) Bersedia menerima perubahan 

9) Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 
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10) Energik 

11) Ketulusan dan percaya diri 

12) Mampu bekerjasama 

13) Mempunyai visi yang jauh ke depan.
12

 

f. Ciri Etos Kerja Muslim 

Toto Tasmara menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang 

mempunyai etos kerja Islam akan tampak dalam sikap dan tingkah 

lakunya, di antaranya adalah : 

1) Memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) 

Kepemimpinan berarti kemampuan untuk mengambil 

posisi dan sekaligus memainkan peran (role), sehingga 

kehadiran dirinya memberikan pengaruh pada lingkungannya.  

Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai 

personalitas yang tinggi. Dia larut dalam keyakinannya tetapi 

tidak segan untuk menerima kritik, bahkan mengikuti apa yang 

terbaik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : 

حديث عبدهللا بن عمر رضى هللا عنو، أّن رسول هللا صّلى 
هللا عليو وسّلم، قال: كّلكم راع فمسؤل عن رعّيتو، فاألمري اّلذى على 

لّناس راع وىو مسؤول عنهم، والّرجل راع على أىل بيتو وىومسؤل ا
                                                           

12
 Mrydal, Gunnar, et.al. (1970) dalam Mohammad Irham. Etos Kerja Dalam 

Perspektif Islam. Jurnal Substansi. Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry. Aceh 2012. Hal. 12. 

14(1) 
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عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وىى مسؤلة عنهم، والعبد 
راع على مال سّيده وىو مسؤل عنو، أال فكّلكم راع وكّلكم مسؤل 

 .عن رعّيتو
ابب كراىية التطاول على  ٬ٔكتاب العتق:   ٮ٩أخرجو البخارى ىف 

 الرقيق
Artinya : 

Hadits dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: “Semua kamu adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam 

(amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. 

Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan 

bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang 

pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. 

Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta 

ayahnya. (HR. Bukhari) 

 

2) Selalu berhitung 

Setiap langkah dalam kehidupan seseorang selalu 

memperhitungkan segala aspek dan resikonya dan tentu saja 

sebuah perhitungan yang rasional, tidak percaya dengan tahayul 

dan hal-hal yang berbau mistik. Komitmen pada janji dan 

disiplin pada waktu merupakan citra seorang muslim sejati. 

Di dalam bekerja dan berusaha, akan tampaklah jejak 

seorang muslim yang selalu teguh pendirian, tepat janji dan 

berhitung dengan waktu. 
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Dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa Allah SWT 

senagaja membuat siang itu terang agar orang-orang mencari 

rezeki dan karunia Allah SWT di siang hari, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Al-Isra‟ ayat 12 yang berbunyi : 

 آيَةَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيلِ  آيَةَ  َفَمَحْونَ  ۖ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ ْْيِ 
ِنَْي  تَ ُغوا َفْضًًل ِمْن َربُِّكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة لِتَ ب ْ

﴾۷۱: ۷۱ ء :﴿االسرا تَ ْفِصيًًل  َفصَّْلَناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ  ۖ  َواْلَِْساَب   
Artinya : 

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua 

tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan 

tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari 

Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun 

dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan 

dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra‟ : 17 : 12) 

 

3) Menghargai waktu 

Kita tahu bahwa menghargai waktu sangat penting 

dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi : 

ا وْ ن ُ مَ ا   نَ يْ ذِ  الَّ الَّ اِ ٥رٍ سْ خُ  يْ ِانَّ ْااِلْنَساَن َلفِ ٥٠رِ صْ عَ الْ وَ 

 ر﴿ العص  ٥ْبِ لصَّ ا ابِ وْ ا صَ وَ ت َ وَ  قِّ ْلَْ ابِ ا ِ وْ ا صَ وَ ت َ وَ  تِ ح  لِ ا الصّ  وْ لُ مِ عَ وَ 
۷۰۱  :۷-۱﴾  

Artinya : 

“1. Demi masa, 2. Sungguh, manusia berada dalam 

kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang mengerjakan kebajikan 

serta saling menasihati untuk kebenaran dan ssaling menasihati 

untuk kesabaran” (Q.S. Al-„Ashr : 301  : 1-3)  
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Waktu bagi seseorang adalah rahmat yang tiada 

terhitung nilainya. Baginya pengertian terhadap makna waktu 

merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga sebagai 

konsekuensi logisnya seseorang menjadikan waktu sebagai 

wadah produktivitas. Menyusun tujuan (goal), membuat 

perencanaan kerja dan kemudian melakukan evaluasi atas hasil 

kerja dirinya, merupakan salah satu ciri dan karakter seorang 

mujahid. 

 

4) Dia tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan (positive 

improvements) 

Tipe seorang mujahid itu akan tampak dari semangat 

juangnya, yang tak kenal lelah, tidak ada kata menyerah, 

pantang surut apalagi terbelenggu dalam kemalasan yang nista. 

Bagi seorang mujahid sekali berniat untuk melakukan 

hal baik, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk 

melakukan kebaikan tersebut sehingga tercapainya suatu tujuan. 

Bagi mereka, seseorang disebut berani bukanlah karena mereka 

mampu membunuh musuh sebanyak-banyaknya, tetapi 

keberanian yang paling hakiki, ialah kemampuan menundukkan 

dirinya sendiri, menghancurkan perasaan pengecut dan rendah 

diri. 
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Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan akan selalu 

berada di jalan Allah SWT, sebgaimana firman Allah SWT 

dalam surat An-Nahl ayat 128 yang berbunyi : 

َ َمَع الَِّذي  ۷٫النحل :﴿َ  ِسُنونمّ  ُىم نَ وَّالَّذى ات ََّقْوا نَ ِانَّ اّللّ 
﴾٭۷۱:  

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah swt. beserta orang-orang yang 

bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S.An-

nahl :  16 : 129) 

 

5) Hidup berhemat dan efisien 

Seorang mujahid selalu menjauhkan dirinya dari sikap 

yang tidak produktif dan mubazir, karena mubazir adalah 

sekutunya setan yang maha jelas. Sebagimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-isra‟ ayat 27 yang berbunyi : 

لَِربِِّو   ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُواْ ِإْخَواَن الشََّياِطِْي وََكاَن الشَّْيطَانُ 
﴾۱۱: ۷۱ء : االسرا ﴿ َكُفوراً   

Artinya : 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra‟ : 17 : 27) 

 

Seseorang harus hidup hemat, hemat dalam segala hal 

baik dari materi, waktu dan lain-lainya. Apalagi dalam 
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menggunakan waktu, seseorang harus menggunakan waktu 

dalam kehidupannya secara efisien untuk hal-hal yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.  

6) Memiliki jiwa wiraswasta (enterpreneurship) 

Seseorang harus memiliki jiwa wiraswasta, karena hal 

ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sudah 

memiliki jiwa wiraswasta sejak kecil. Jiwa wiraswasta tidak 

jauh dari perhitungan laba rugi dan juga manfaat atau mudharat 

dari usaha yang dimiliki. 

Sungguh bijak apabila kita mau mengahayati dengan 

penuh rasa tanggung jawab akan sabda Rasulullah SAW yang 

mengatakan : 

عن عاصم بن عبد هللا ، عن سامل ، عن أبيو ، قال 
إن هللا حيب املؤمن ارت{ ويف رواية } : : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

() أخرجو البيهقي {  ابن عبدان : } الشاب ارتف  
Artinya :  

Dari Ashim bin Ubaidillah, dari Salim, dari 

bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda 

“sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang 

berkarya/ bekerja keras.” Dan di dalam riwayat Ibnu Abdan, 

“pemuda yang berkarya/ bekerja keras.” (H.R. Baihaqy) 

 

 

7) Memiliki insting bertanding dan bersaing 
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Semangat bertanding merupakan sisi lain dari citra 

seorang muslim yang memiliki semangat jihad. Panggilan untuk 

bertanding dalam segala lapangan kebajikan dan meraih 

prestasi, dihayatinya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai 

panggilan Allah SWT.  

Insting bertanding merupakan butir darah dan 

sekaligus mahkota kebesaran setiap muslim, yang sangat obsesif 

untuk selalu tampil meraih prestasi yang tinggi.  

Seseorang harus mengetahui dan mengakui 

kelemahan dirinya sendiri sebagai persiapan untuk bangkit 

daripada bertanding tanpa mengetahui potensi diri, karena hal 

ini sama saja dengan seorang yang bertindak nekad. 

Seorang mujahid dan ciri pribadi muslim yang 

memilki etos kerja Islami tidak pernah menyerah pada 

kegagalan. Seorang mujahid harus bersaing secara baik dengan 

muslim lainnya, sebgaimana firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 148, yang berbunyi : 

رَاِت  ۖ  َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولِّيَها  أَْيَن َما  ۖ  فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ
يًعا  ُ َجَِ ﴿البقرة :  َعَلى  ُكلِّ َشْيٍء َقِدير اّللََّ  ِإنَّ  ۖ  َتُكونُوا ََيِْت ِبُكُم اّللَّ

﴾٭۷٩: ۱  
 Artinya : 
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“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang 

ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan 

mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-

Baqarah : 2 : 148) 

 

8) Keinginan untuk mandiri (independent) 

Keyakinannya akan nilai tauhid penghayatannya 

terhadap ikrar-iyyaka na’budu, menyebabkan setiap pribadi 

muslim yang memiliki semangat jihad sebagai etos kerjanya 

adalah jiwa yang merdeka. Kemandirian bagi seorang muslim 

adalah lambang perjuanagan sebuah semangat jihad yang sangat 

mahal harganya. Sebgaiaman firman Allah SWT tentang 

kemandirian dalam surat Al-Muddasir ayat 38 yang berbunyi : 

﴾٭٨:  ۱٩دثر:امل﴿ ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ   

 
Artinya : 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya.” (Q.S. Al-Muddasir : 74 : 38) 

Salah satu identitas seorang muslim adalah 

kemampuan dirinya untuk tampil sebagai khalifah fil ardhi, dan 

bahkan harus tampil menjadi syuhada’alannaas, menjadi pilar-

pilar kebenaran yang kokoh. 

9) Haus untuk memiliki sifat keilmuan 
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Setiap pribadi muslim diajarkan untuk mampu 

membaca environment dari mulai yang mikro (dirinya sendiri) 

sampai pada yang makro (universe) dan bahkan memasuki 

ruang yang lebih hakiki yaitu metafisik, falsafah keilmuan 

dengan menempatkan dirinya pada posisi sebagai subjek yang 

mampu berpikir radikal, yaitu mempertanyakan, menyangsikan 

dan kemudian mengambil kesimpulan untuk memperkuat 

argumentasi keimananya. 

Seorang mujahid adalah seorang yang haus dahaga 

untuk mencicipi ilmu, karena dia sadar bahwa Rasulullah SAW 

mewajibkan kepada setiap muslimin dan muslimat untuk 

mencari dan menggali ilmu mulai dari buaian dan sampai di 

liang lahat bahkan demi ilmu dia tidak peduli sejauh mana 

tempat yang harus dia tempuh. 

Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang 

beriman dan berilmu itu lebih tinggi beberapa derajat dari 

mereka yang tidak memiliki ilmu. Sikap orang yang berilmu 

adalah cara dirinya berhadapan dengan lingkungan, berinteraksi 

dengan orang yang ada di sekitarnya. Sebgaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

ُ الَِّذينَ ... آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم  يَ ْرَفِع اّللَّ
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريَوا ۖ  َدَرَجاٍت  ﴾۷۷:  ٭٪اجملادلة : ﴿ ّللَّ  
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Artinya : 

“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah : 58 : 11) 

 

Inilah salah satu bukti, bahwa etos kerja yang dihayati 

oleh pribadi muslim tersebut akan memberikan efek serta 

dampak yang sangat mendalam dan berumur panjang. 

10) Berwawasan makro- universal 

Dengan memilki wawasan makro, seorang muslim 

menjadi manusia yang bijaksana. Mampu membuat 

pertimbangan yang tepat, serta setiap keputusannya lebih 

mendekati kepada tingkat ketepatan yang terarah dan benar.  

Wawasannya yang luas, mendorong dirinya lebih 

realistis dalam membuat perencanaan dan tindakan. Dia akan 

menjelaskan arah dan tujuannya dan kemudian menukik pada 

tindakan-tindakan operasional yang membumi. 

Orang yang memiliki ilmu banyak dengan orang yang 

tidak memiliki ilmu sangatlah berbeda, karena orang yang ilmu 

derajatnya lebih tinggi dari orang yang tidak memiliki ilmu. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 9 : 
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أَمَّْن ُىَو قَ ِنٌت َءاَنَٓء ٱلَّْيِل َساِجًدا َوقَآِئًما حَيَْذُر ٱْلَءاِخَرَة 
      ٱلَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل  َيْسَتِوى َىلْ  ُقلْ  ۖ   ۦَربِّوِ  َرْْحَةَ  ۖ  َويَ ْرُجوا

﴾ٮ:  ٮ٨الزمر : ﴿ بِ ٱأْلَْلبَ   ُلواأُو  يَ َتذَكَّرُ  اِإّنََّ  ۖ  يَ ْعَلُموَن   
Artinya :  

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu 

malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar : 

39 : 9) 

 

11) Memperhatikan kesehatan dan gizi 

Etos kerja pribadi muslim adalah etos yang sangat erat 

kaitannya dengan cara dirinya memelihara kebugaran dan 

kesegaran jasmaninya. Salah satu persyaratan untuk menjadi 

sehat adalah cara dan ciri dirinya untuk memelih dan 

menjadikan konsumsi makannya yang sehat dan bergizi 

sehingga dapat menunjang dinamika kehidupan dirinya dalam 

mengemban amanah Allah SWT.   

Sebagimana firman Allah SWT menjelaskan tentang 

makanan yang baik, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 : 

َواِت ََي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ِمَّا يف اأْلَْرِض َحًَلاًل طَيًِّبا َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطُ 
﴾٭۷٫:  ۱البقرة : ﴿ ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبْيٌ  ۖ  الشَّْيطَاِن   
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Artinya : 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 2 : 168) 

 

12) Ulet, pantang menyerah 

Keuletan merupakan modal yang sangat besar di 

dalam menghadapi segala macam tantangan atau tekanan. Sikap 

istiqomah, kerja keras, tangguh dan ulet akan tumbuh sebagai 

bagian dari kepribadian diri kita dalam menghadapi tantangan.   

Seorang muslim yang mempunyai etos kerja, 

berupaya untuk membuat tantangan, target dan arah tujuan ke 

mana mereka harus menuju. Setiap muslim harus memiliki 

keuletan dalam hal apapun dan juga harus memiliki sikap 

pantang menyerah dalam menghadapi apapun. 

Di dalam al-qur‟an sudah dijelaskan bahwa setiap 

kesulitan selalu ada kemudahan, kata-kata ini terdapat pada surat 

Al-Insyirah ayat 5 dan 6 :  

 ٥ُيْسرًا  ِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ  ٥فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا 
﴾٫-٪:  ٩ٮ﴿االنشرة :  

Artinya : 

“5. Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan 

ada kemudahan, 6. sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada 

kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah : 94 : 5-6) 
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13) Berorientasi pada produktivitas 

Seorang muslim itu seharusnya sangat menghayati 

makna yang difirmankan Allah SWT yang dengan sangat tegas 

melarang sikap mubazir karena sesungguhnya kemubaziran itu 

adalah benar-benar temannya syaitan. 

ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطِْي وََكاَن الشَّْيطَاُن 

﴾۷۱:  ۷۱  ءلاسراا﴿ ٥ َكُفورًا  لَِربِّوِ   
Artinya :  

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudaranya setan dan sesungguhnya setan itu sangat 

ingkar kepada tuhannya.” (QS. Al-Isra‟ : 17 : 27) 

 

Dengan penghayatan ini timbuhlah sikap yang 

konsekuen dalam bentuk perilaku yang selalu mengarah pada 

cara kerja yang efisien (hemat energi). Sikap seperti ini 

merupakan modal dasar dalam upaya untuk menjadikan 

dirinya sebagai manusia yang selalu berorientasi kepada nilai-

nilai produktif. 
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14) Memperkaya jaringan silaturrahmi 

Kualitas silaturrahmi yang dinyatakan dalam bentuk 

sambung rasa yang dinamis dapat memberikan dampak yang 

sangat luas. Apalagi dunia bisnis adalah dunia relasi, sebuah 

jaringan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak informasi 

dan komunikasi, sebab itu tidak ada alasan sedikitpun bagi 

seorang muslim untuk mengisolasi diri dari tatanan pergaulan 

sosial. 

Silaturrahmi adalah lampu penerang dalam tatanan 

pergaulan kehidupan yang apabila dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab maka dalam perkembangan selanjutnya dapat 

mengangkat martabat dirinya dihadapan manusia. 

Menyambung silaturrahmi dapat mengalirkan rezeki atau 

melancarkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

َمْن َأَحبَّ َأْن  َعْن َأِب ُىَريْ َرَة هنع هللا يضر قَاَل: َقاَل َرُسوُل َاّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص
يُ ْبَسَط َعَلْيِو يف رِْزِقِو, َوَأْن يُ ْنَسأَ َلُو يف أَثَرِِه, فَ ْلَيِصْل َرِْحَُو َأْخَرَجُو 

 اَْلُبَخارِيُّ 
Artinya : 

“Dari Abu Hurairoh r.a: Rosul bersabda barang 

siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dan di panjangkan 

umurnya, hendaklah dia menyambungkan silaturahmi (H.R. 

Bukhori)” 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

silaturrahmi mempunyai tiga sisi yang menguntungkan bagi 

kita yaitu, pertama: memberikan nilai ibadah, kedua: apabila 

dilakukan dengan kualitas akhlak yang mulia akan 

memberikan impretasi bagi orang lain sehingga dikenang, 

dicatat dan dibicarakan oleh banyak orang dan yang ketiga: 

bahwa silaturrahmi dapat memberikan satu alur informasi yang 

memberikan peluang dan kesempatan usaha.
13

 

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

a. Sejarah Berdiri BMT 

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

timbul peluang yang besar untuk mendirikan bank-bank yang 

berperinsip dan berbasis syariah. Operasionalisasi BMI kurang 

menjangkau usaha-usaha masyarakat kecil dan menengah, maka 

muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, 

seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi 

hambatan operasional di daerah.
14

 

Selain itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang 

hidup berkecukupan, muncullah ketakutan akan pengikisan akidah. 

Hal ini bukan hanya disebabkan oleh syiar Islam saja tapi juga 

                                                           
13

 Tasmara, Toto. Etos., hal. 29 
14

 Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi. 

Ekonosia : Yogyakarta 2008. Hal. 104 
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dipengaruhi oleh aspek ekonomi masyarakat. Dengan adanya BMT 

diharapkan dapat mengatasi segala kebutuhan-kebutuhan ekonomi 

masyarakat mennengah ke bawah, sehingga perekonomian di 

Indonesia bisa lebih membaik lagi ke depannya. 

b. Pengertian BMT 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, 

yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah 

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-

profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil 

sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. 

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari BMT 

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

dengan berlandaskan syariah. 

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung 

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai 

lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni 

menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan 

BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. 

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan 

pembinaan dan pendanaan yang berdasrkan sistem syariah. Peran ini 
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menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat.
15

 

c. Organisasi 

Untuk memperlancar tugas dan kegiatan BMT, maka 

diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus 

dilakukan oleh personil BMT tersebut. Struktur dan tugas organisasi 

BMT meliputi :  

1) Musyawarah Anggota Pemgenag Simpanan Pokok : memegang 

kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan 

makro BMT. 

2) Dewan Syariah : mengawasi dan menilai operasional BMT. 

3) Pembina Manajemen : untuk membina jalannya BMT dalam 

merealisasikan programnya. 

4) Manajer : menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan 

memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. 

5) Pemasaran : untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-

produk BMT. 

6) Kasir : melayani nasabah. 

7) Pembukuan : untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet 

BMT.
16

 

 

                                                           
15

 Ibid. Hal. 103 
16

 Ibid. Hal. 106 
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d. Prinsip Operasi BMT 

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan 

BPRS, yakni menggunakan 3 prinsip : 

1) Prinsip bagi hasil 

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pinjaman 

dengan BMT. akad-akad yang menggunakan bagi hasil : Al-

Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara’ah dan Al-Musaqah. 

2) Sistem jual beli 

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang 

dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen 

yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT 

dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang 

yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan 

BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Akad-akad 

jual beli : Bai’ Al-Murabahah, Bai’ As-Salam, Bai Al-Istishna 

dan Bai’ Bitsaman Ajil. 

3) Sistem non-profit 

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan 

kebajikan ini merupan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-

komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya. 

Akad tersebut ialah Al-Qordhul Hasan. 
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4) Akad bersyarikat 

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak 

atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal 

(dalam berbagai bentuk)dengan perjanjian pembagian 

keuntungan/kerugian yang disepakati bersama. Akad-akadnya 

ialah : Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah. 

5) Produk pembiayaan 

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk 

melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu 

tertentu. Produk-produk pembiayaan : Pembiayaan al-

Murabahah (MBA), Pembiayaan al-Bai’Bitsaman Ajil (BBA), 

Pembiayaan al-Mudharabah (MDA) dan Pembiayaan al-

Musyarakah (MSA). 

e. Penghimpun Dana 

1) Penyimpanan dan penggunaan dana 

a) Sumber dana BMT  

Asal sumber dana BMT adalah : dana 

masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau 

deposito dan lewat kerja antara lebaga atau institusi. Dalam 
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penggalangan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang 

berulang-ulang, baik penyetoran maupun penarikan. 

b) Kebiasaan penggalangan dana 

Penyandang dana rutin tapi tetap, besarnya dana 

baiasanya variatif,  penyandang dana rutin tidak tetap 

besarnya dana biasanya variatif, penyandang dana rutin 

temporal-deposito minimal RP 1.000.000,- sampai Rp 

5.000.000,-. 

c) Pengembalian dana 

Pengambilan dana meliputi : Pengambilan dana 

rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin 

tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tertentu, 

pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti. 

d) Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat  

Dipengaruhi oleh : Memperhatikan momentum, 

mampu memberikan keuntungan, memberikan rasa aman, 

pelayanan optimal dan profesionalisme. 
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2) Penggunaan dana 

a) Penggalangan dana digunakan untuk : 

Penyaluran melalui pembiayaan, kas tangan dan 

ditabungkan di BPRS atau di Bank Syariah. 

b) Penggunaan dana masyarakat yang harus disalurkan 

kepada: 

Penggunaan dana BMT yang rutin dan tetap, 

Penggunaan dana BMT yang rutin tapi tidak tetap, 

penggunaan dana BMT yang tidak tentu tapi tetap dan 

penggunaan dana BMT tidak tentu. 

c) Sistem pengangsuran atau pengambilan dana : 

Pengangsuran yang rutin dan tetap, pengangsuran 

yang tidak rutin dan tetap, pengangsuran yang jatuh tempo 

dan pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet). 

d) Klasifikasi pembiayaan : 

Perdagangan, industri rumah tangga, pertanian/ 

peternakan/ perikanan, konveksi, konstruksi, percetakan dan 

jasa-jasa lainnya. 
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e) Jenis angsuran : 

Harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan dan 

jatuh tempo. 

f) Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT : 

Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan, merevisi 

segala kegiatan pembiayaan, pemindahan akad baru dan 

mencarikan donator yang bisa menutup pembiayaan. 

3) Pelayanan zakat dan shadaqoh 

a) Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) : 

ZIS masyarakat dan lewat kerjasama antara BMT 

dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh 

(BAZIS). 

b) Dalam penyaluran dana ZIS : 

Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang 

sifatnya hanya membantu, pemberian beasiswa bagi peserta 

yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP, 

penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor 
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kesulitan pelunasan dan membantu masyarakat yang perlu 

pengobatan.
17

 

3. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan hasil dari tingkah laku.
18

 Pengertian 

kinerja ini mengaitkan anatar hasil kerja dengan tingkah laku 

karyawan . sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas 

karyawan atau sumber daya manusia yang diarahkan pada 

pelaksanaan tugas organisasi atau tugas perusahaan yang diberikan 

kepadanya. 

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson menyatakan 

bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai atau karyawan.
19

 Manajemen kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing 

individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

 

 

                                                           
17

 Ibid. Hal. 108 
18

 Armstrong, Mischael. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Elex Media 

Komputindo : Jakarta 1999. Hal. 15 
19

 Mathis, R. L. Dan J. H. Jackson. Human Resource Management : Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Penerbit Salemba Empat : Jakarta 2006. Hal. 65 
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b. Faktok-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Prawirosentono ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: 

1) Efektivitas dan efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita 

boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila 

akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting 

dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila 

akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan 

tersebut efisien. 

2) Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau 

perintah dalam suatu organisasi atau perusahaan formal yang 

dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain 

untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

3) Disiplin 

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang 

berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang 
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bersangkutan dalam menghormati perjanjian dan mentaati 

segala peraturan yang ada dalam organisasi atau perusahaan 

tersebut. 

4) Inisiatif  

Inisiatif adalah berkaitan dengan daya pikir dan 

kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu 

yang berkaitan dengan tujuan organisasi.
20

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II METODE PENELITIAN 

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan 

peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi, metode pengumpulan 

data serta analisis data yang digunakan. 

                                                           
20
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c. BAB III GAMBARAN UMUM BMT BERINGHARJO DAN BMT 

BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA 

Berisi tentang profil BMT Beringharjo dan BMT Bina 

Ihsanul Fikri (BIF) yang berlokasikan di daerah Yogyakarta, 

selanjutnya akan menjelaskan lebih mendalam baik dari sumber daya 

manusianya, produk dan aktivitas yang ada di lembaga tersebut dan lain 

sebagainya. 

d. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos 

kerja Islami terhadap kinerja karyawan yang ada di BMT Beringharjo 

dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta serta penjelasan upaya dalam 

peningkatan etos kerja Islami. 

e. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. 

 


