
BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja Islami di BMT 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja Islami di BMT 

Beringharjo 

Ada 13 indikator yang dapat mempengaruhi atau 

meningkatkan etos kerja yaitu : 1. Efisisen, 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, 10. Energik, 11. Ketulusan 

dan percaya diri, 12. Mampu bekerjasama dan 13. Mempunyai visi yang 

jauh ke depan. 

Di BMT Beringharjo semua indikator tersebut dapat 

meningkatkan etos kerja para karyawan, tetapi masih ada faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi etos kerja Islami para karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi faktor terpenting bagi BMT ini. Setelah 

peneliti mewawancarai Pak Bey selaku manajer BMT Beringharjo, beliau 

mengatakan terdapat beberapa faktor terpenting bagi BMT Beringharjo 

dan ini yang beliau katakan : 

faktor yang dapat mempengaruhi etos kerja Islami di BMT 

Beringharjo itu adalah kejujuran, cepat, amanah, resik atau bersih 
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(bersih hati, pakaian, perkataan) dan empati, semua itu ruh di 

BMT Beringharjo.
31

 

 

Peneliti akan menjelaskan ke 5 faktor utama yang dapat 

mempengaruhi etos kerja Islami yang ada di BMT Beringharjo : 

a. Kejujuran 

Kejujuran bagi BMT Beringharjo sangat penting, karena 

bagi BMT ini kejujran adalah ruh yang tidak dapat dihilangkan dari 

jiwa BMT Beringharjo. Kejujuran adalah sifat yang susah untuk 

dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi dalam menjalankan 

tugas. Dalam bertugas seorang karyawan tidak boleh berbohong, 

baik itu berbohong dengan sesama perusahaan ataupun dengan 

mitra/ nasabah, karena ketidak jujuran akan membawa dampak yang 

buruk bagi BMT ini. 

b. Cepat 

Cepat adalah mengembangkan budaya kerja yang tidak 

hanya berorientasi rapih dan lengkap tetapi juga cepat. Bagi BMT 

Beringharjo cepat adalah : cepat bantu orang yang membutuhkan, 

cepat dalam menangani mitra yang sudah lengkap administrasinya 

untuk segera direalisasikan pinjamannya, cepat dalam hal pekerjaan 

artinya tidak lambat, cepat artinya tidak mempersulit orang untuk 
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mengakses modal untuk menabung di BMT Beringharjo, cepat 

dalam melaksanakan perbaikan tidak menunda-nunda, tidak malas. 

c. Amanah 

Amanah adalah mengembangkan budaya kerja yang sesuai 

dengan aturan dan tata tertib yang ada. Amanah dalam budaya kerja 

berkaitan dengan waktu, janji dan deskripsi kerja, baik kepada 

anggota maupun karyawan. Amanah yang diembankan kepada para 

karyawan sangatlah berat, karena amanah dalam menjaga harta 

mitra/ nasabah, dalam menjaga kepercayaan orang lain terhadap 

kerja karyawan dan lain sebagainya.  

d. Resik atau bersih  

Resik atau bersih adalah mengembangkan budaya kerja 

yang bersih pada karyawan maupun anggota, baik fisik maupun non 

fisik. Resik itu kita tidak mau disogok atau disuap, resik dari sisi 

penampilan tidak bau, tidak kotor, resik kantornya, resik dari bicara 

kotor, resik dari fitnah dan juga dari penyakit-penyakit iri hati. 

e. Empati 

Empati adalah mengembangkan budaya kerja yang 

mampu memahami jiwa dan perasaan anggota dan sesama rekan 

kerja, kemudian ikut berupaya semaksimal mungkin untuk 
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membantunya. Empati itu penting karena penggerak dari BMT 

Beringharjo untuk tetap eksis. 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi faktor utama atau ruh bagi BMT Beringharjo dalam 

meningkatkan etos kerja Islami adalah kejujuran, cepat, amanah, 

resik atau bersih dan empati. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islami di BMT BIF 

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua indikator yang 

telah disebutkan di atas dapat mempengaruhi dan meningkatkan etos 

kerja seseorang, baik yang bekerja di BMT, perusahaan atau tempat 

manapun. Tetapi di setiap tempat kerja pasti mempunyai faktor utama 

yang dapat mempengaruhi etos kerja Islami seorang karyawan. 

Setelah mewawancarai Pak Saefu selaku manager BMT BIF, 

beliau mengatakan bahwa ada faktor lain selain 13 indikator di atas dan 

ini yang beliau katakan : 

Faktor yang mempengaruhi etos kerja di BMT BIF ini adalah 

semangat spiritual, jadi bekerja secara atas kepribadian dan 

semangat pribadi yang menjadi landasan dalam bekerja. 

Kemudian bekerja secara ikhlas dan harus ditanamkan bahwa 

bekerja itu niatnya adalah ibadah.
32

 

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam 

meningkatkan etos kerja Islami di BMT BIF adalah semangat spiritual, 

yang berasal dari diri sendiri, yang selalu menanamkan niat pada diri 
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sendiri bahwa bekerja itu karena ibadah. Di sini ruhani harus dibentuk 

dengan benar agar melakukan sesuatu pekerjaan harus dengan ikhlas dan 

prioritas pertama bekerja di BMT BIF bukan karena uang tetapi lebih ke 

ibadah yaitu dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. 

3. Faktor-faktor etos kerja Islami yang sangat berpengaruh di BMT 

Dapat dilihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi etos kerja Islami yang ada di lembaga terutama di BMT. 

Tetapi dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga, perusahaan, jasa 

keuangan dan BMT mempunyai faktor terpenting dalam meningkatkan 

etos kerja Islami bagi para karyawannya.  

Selain 13 indikator yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya 

dapat dikatakan bahwa dengan ke 13 indikator itu dapat mempengaruhi 

etos kerja Islami yang ada di BMT Beringharjo dan BMT BIF. Apabila 

faktor-faktor tersebut digabungkan maka kinerja karyawan akan semakin 

bagus dan mereka dapat memajukan BMT tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi etos kerja Islami bagi karyawan BMT adalah kejujuran, 

cepat amanah, resik atau bersih, empati dan semangat spiritual. Semua 

faktor ini harus dibentuk dari setiap kepribadian karyawan tersebut. 
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B. Upaya peningkatan kualitas etos kerja Islami d BMT 

1. Upaya strategi dalam meningkatkan kualitas etos kerja Islami di BMT 

Beringharjo 

BMT Beringharjo mempunyai upaya-upaya tersendiri dalam 

meningkatkan etos kerja Islami para karyawan, inilah yang dikatakan 

manajer BMT Beringharjo mengenai upaya peningkatan etos kerja Islami 

yang mereka lakukan untuk para karyawan : 

Upaya yang dilakukan BMT Beringharjo adalah setiap tahun 

menaikkan gaji karyawan, kemudian memberikan macam-macam 

tunjangan, contohnya tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan 

(asuransi kesehatan), tunjangan kelahiran, tunjangan seragam 

yang setiap tahun pasti ganti, tunjangan luar daerah, dan lain 

sebagainya.
33

  

Selain itu ada juga upaya yang dilakukan dalam bentuk 

pengajian, di mana pengajian ini bertujuan untuk memotivasi, untuk 

memberikan motivasi agar selalu dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik dan agar tidak melenceng dari visi dan misi. 

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan adalah 

upaya untuk meningkatkan etos kerja bagi para karyawan, sedangkan 

dari sisi Islaminya adalah dengan pengajian, di mana pengajian dapat 

mengingatkan karyawan untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan 

tugas dan amanah yang mereka emban. 
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Bagi karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik dan 

sesuai target akan mendapatkan reward, hal ini juga dapat meningkatkan 

etos kerja Islami para karyawan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Bey 

selaku manajer BMT Beringharjo mengenai reward yang diberikan 

kepada karyawan : 

Reward yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk benda, 

uang, kemudian apabila ada promosi jabatan maka karyawan 

tersebut lebih diutamakan dari pada karyawan yang tidak 

berprestasi, hal ini yang dilakukan BMT Beringharjo untuk 

memicu para karyawan.
34

 

 

Reward dibagikan atau diberikan pada saat acara family 

ghetring, di mana semua karyawan (dari karyawan kantor pusat sampai 

karyawan kantor cabang). Beberapa nominasi yang diberikan kepada 

karyawannya anatara lain : karyawan teladan, karyawan berprestasi, 

karyawan yang patuh pada SOP, dll.  

Begitu pula sebaliknya, apabila karyawan tidak melakukan 

tugasnya dengan baik atau melanggar peraturan  lembaga maka akan 

mendapatkan hukuman atau punishment. Pak Bey selaku manajer BMT 

Beringharjo mengatakan bahwa : 

Punishment itu bisa dikeluarkan atau dipekerjakan tapi tidak di 

gaji, kemudian ada hukuman yang berbentuk pidana. Pidananya 

bisa berbentuk kurungan, denda atau lain sebagainya.
35
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 Hukuman yang diberikan pada karyawan tersebut apabila 

karyawan itu membuat  kesalahan yang sangat fatal, karena apabila 

karyawan yang melakukan pelanggaran biasa hanya akan dapat surat 

peringatan. Contoh pelanggaran berat adalah pnggelapan uang, karyawan 

tersebut akan mendapatkan hukuman berat yaitu, dikeluarkan atau 

dipekerjakan tapi tidak digaji. Setelah karyawan melunasi uang yang ia 

ambil kemudian ia akan mendapatkan hukuman pidana. 

Selain itu, terdapat sebuah program yang dapat memicu 

semangat para karyawan BMT Beringharjo, seperti yang dikatakan oleh 

Pak Bey selaku manajer BMT Beringharjo : 

Ada program yang bisa membuat semangat karyawan bertambah, 

yaitu : family gathering atau rihlah yang diadakan 2 tahun sekali 

yang dikhususkan untuk karyawan kemudian itu khusus untuk 

penyemangat biar sesama keluarga ketemu yang semulanya tidak 

kenal bisa saling kenal. Kemudian ada outbond yang sifatnya 

objektif, kelompok.
36

 

 

Program ini sangat bagus dalam meningkatkan semangat 

karyawan, hal ini dilakukan supaya karyawan tidak merasa jenuh dengan 

pekerjaan yang ada di kantor. Maka program ini sangat membantu untuk 

menghilangkan rasa penat dan jenuh para karyawan. 
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2. Upaya strategi dalam meningkatkan kualitas etos kerja Islami di BMT 

BIF 

Lain halnya dengan BMT Beringharjo, BMT BIF juga 

mempunyai upaya-upaya dalam meningkatkan etos kerja Islami para 

karyawannya, setelah mewawancarai manajer BMT BIF, inilah yang 

beliau katakan : 

Upaya-upaya ini memang selalu dilakukan yaitu dengan adanya 

kajian, kajian secara mingguan dan ini sudah ada silabusnya, 

kemudian selalu mengupgrade pelatihan-pelatihan yang 

berjenjang.  Terus juga ada semacam mabith, mabith ini untuk 

mengingatkan kembali bahwa dulu rintisan awal BMT ini mau di 

bawa ke mana sudah disampaikan, tidak boleh lepas dari tujuan 

awal di dirikannya BMT ini.
37

 

 

Bagi BMT BIF upaya yang terpenting dalam meningkatkan 

etos kerja Islami para karyawan adalah dengan pengajian, karena dengan 

deiadakannya pengajian dapat mengingatkan kembali tujuan awal dari 

BMT tersebut dan dapat menjalankan tugasnya dengan isiqomah dan 

baik, agar tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan BMT 

tersebut. Kemudian selalu mengupgrade pelatihan-pelatihan untuk 

karyawan BMT BIF.   

Selain itu ada upaya yang dilakukan BMT BIF dalam 

meningkatkan etos kerja islami bagi karyawannya, yaitu dalam bentuk 

reward. Tidak jauh berbeda dengan BMT Beringharjo, reward diberikan 
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kepada karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai 

dengan target. pak Saefu selaku manajer BMT BIF mengatakan bahwa : 

Reward yang diberikan kepada karyawan bisa dalam berbentuk 

uang cash/tunai, promosi jabatan lebih tinggi. Untuk hadiah 

barang itu insidental kalau ada program-program saja.
38

 

 

Selain reward, BMT BIF juga memberikan punishment bagi 

karayawan yang kurang baik dalam melaksanakan tugasnya, bentuk 

punishemant di BMT BIF adalah : 

Punishment juga sering, kita ada SP (Surat Peringatan) 1, SP 2. 

Ini semua tergantung tingkat pelanggaran, kalau yang ringan dan 

sedang itu SP penundaan gaji, sedangkan yang melakukan 

pelanggaran berat akan dikeluarkan dan ada juga yang dimutasi di 

tempat yang agak jauh.
39

 

 

Reward juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan BMT 

BIF dalam meningkatkan etos kerja Islami bagi para karyawan, agar para 

karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal dan sesuai 

dengan apa yang ditargetkan oleh BMT BIF. sedangkan punishemant 

diadakan agar para karyawan selalu patuh dengan aturan BMT BIF dan  

juga berfungsi untuk memberi pelajaran bagi karyawan yang melanggar 

supaya tidak melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. 
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