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ABSTRAK 

  

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran sangat 

strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Salah satu komponen utama pendidikan tinggi (PT) adalah tenaga pengajar 

(dosen). Secara garis besar kegiatan dosen meliputi mendidik, mengajar, meneliti, 

mengembangkan profesi, dan mengabdi kepada masyarakat. Sebagai tenaga 

pendidik dosen mempunyai pengaruh besar terhadap pelajar serta proses belajar 

peserta didik. Dengan kata lain kualitas mahasiswa ditentukan dari bagaimana 

kualitas mengajar dosennya sebagai unsur pertama tenaga pendidikan. Banyaknya 

tanggung jawab diatas, dosen dituntun untuk mempunyai etos kerja yang baik 

serta dapat menjalankan tugasnya sebagai dosen dengan semaksimal mungkin 

agar tercapainya efektivitas belajar mahasiswa yang diinginkan. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah etos kerja islami dan 

tanggung jawab dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia (ESDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung dan seberapa besar pengaruh etos kerja islami dan tanggung jawab 

dosen tersebut terhadap kinerja dosen dalam mengisi mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia (ESDM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah etos kerja islami dan tanggung jawab dosen berpengaruh terhadap kinerja 

dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) dan seberapa besar 

pengaruh etos kerja islami dan tanggung jawab dosen terhadap kinerja dosen mata 

kuliah ESDM.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner 

yang diberikan kepada responden sejumlah 100 mahasiswa yang telah mengampu 

mata kuliah ESDM dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk 

proses analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat 

pengolahan data SPSS 16.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja dan tanggung 

jawab dosen berpengaruh positif terhadap kinerja dosen mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, serta etos kerja islami dan tanggung jawab dosen berpengaruh sebesar 

57% terhadap kinerja dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia 

(ESDM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung .  

Kata kunci: Etos Kerja Islami, Tanggung Jawab Dosen, Kinerja Dosen. 
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MOTTO 

 

                    

                 

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

(At-Taubah:105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk empertegas pokok bahasan yang terdapat didalam penelitian 

ini, maka penulis akan memperjelas pengertian dari istilah-istilah yang 

terkandung dalam judul “Pengaruh Etos Kerja Islami dan Tanggung Jawab 

Dosen Terhadap Kinerja Dosen Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) 

(Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)”, 

penjelasan yang terkandung di dalam istilah judul diatas diharapkan dapat 

menghilangkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam menentukan bahan 

kajian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

Dalam hal ini adalah etos kerja dan tanggung jawab dosen.   

Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya 

mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna ada sesuatu, 

yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (high 

performance).
2
 Etos kerja dalam islam terkait erat dengan nilai-nilai (value) 

yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah tentang “kerja” yang 

dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan 

                                                           
1
 Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 

edisi empat, h. 1045. 
2
 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta:Gema Insani,2002),  h. 20. 
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aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan.
3
 Etos kerja islami yang dimaksud 

dalam tulisan ini menyangkut bagaimana etos kerja seorang dosen dalam 

mengajar mahasiswanya karena setiap orang yang bekerja harus mempunyai 

etos kerja yang baik tidak terkecuali seorang dosen. 

Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan 

tugas dan peraturan yang telah dibuat. Dalam menyelesaikan pekerjaan pada 

waktu yang telah ditentukan dosen harus bertanggung jawab atas pekerjaannya 

dengan menyelesaikan atau menjalankan tugasnya tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditentukan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud 

dalam tulisan ini adalah mengenai tanggung jawab dosen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung terhadap mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia (ESDM). Dimana memang tugas seorang dosen ialah 

untuk mengajar dan memberikan pengetahuan maupun ilmu dan pengalaman 

kepada setiap mahasiswa yang diajar. 

Dosen adalah seseorang yang berdasarakan pendidikan dan 

keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama 

mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
4
 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Pengertian lain dari kinerja adalah suatu hasil kerja atau ukuran sukses 

bagi karyawan atau pegawai di bidang tugasnya dengan menggunakan ukuran 

                                                           
3
 Mohammad Irham, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Substantia, Vol. 14 

No. 1 (April 2012), h. 16. 
4
 Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan, (Yogyakarta:Erlangga,2006), h. 30. 
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tertentu dan dievaluasi oleh orang tertentu pula.
5
 Dalam hal ini kinerja yang 

dimaksud adlah kinerja dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

Ekonomi Sumber Daya Manusia (Human Resource Economic) 

merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji dan 

menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan pembangunan ekonomi.
6
 Dalam hal ini mata kuliah 

ekonomi sumber daya manusia adalah sebagai salah satu mata kuliah yang 

diajarkan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung pada prodi Ekonomi Syariah. 

Agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas atau lebar sehingga 

penelitian ini bisa lebih fokus untuk dilakukan, maka penulis memberi batasan 

masalah. Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu tugas dosen yaitu mengajar. 

2. Penelitian ini berfokus pada tenaga pengajar (dosen) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang mengampu mata kuliah 

ekonomi sumber daya manusia pada mahasiswa tahun 2016.  

3. Penilaian yang dilakukan yaitu dari mahasiswa melalui kuisioner. 

 

                                                           
5 F.X Soewarto Citro Taruno, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen 

dengan Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Sebagai Mediator (Studi Pada Perguruan Tinggi 

Swasta di Jayapura:. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 10 No. 3 (September 2012), h. 499. 
6
 IDRIS, Amiruddin, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta:Deepublish,2016), h. 1.  
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

a. Penulis ingin mengetahui pentingnya meneliti/menulis masalah yang 

akan diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan penulis ingin 

mengetahui pengaruh Etos Kerja Islami dan Tanggung Jawab Dosen 

terhadap Kinerja Dosen Mata Kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia 

(ESDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

Adam smith sebagai tokoh utama dalam ilmu ekonomi menganggap 

bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan 

kemakmuran suatu negara. Maka dari itu penulis memilih mata kuliah 

ESDM sebagai penelitian karena mata kuliah tersebut membahas atau 

mengajarkan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia dan bagaimana cara menjadi salah satu 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas. 

Salah satu komponen utama perguruan tinggi adalah tenaga pengajar 

(dosen). Sebagai salah satu tenaga pengajar, dosen sangat menarik untuk 

diteliti, karena dosen mempunyai pengaruh besar terhadap mahasiswa 

serta proses belajar mahasiswa. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat 

beberapa dosen yang kurang bertanggung jawab terhadap kinerja dosen 

itu sendiri. Khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
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Raden Intan Lampung. Akan tetapi tidak semua dosen kurang 

bertanggung jawab karena setiap dosen memiliki etos kerja dan tanggung 

jawab yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut.  

2. Secara Subjektif 

a. Pokok bahasan yang penulis ambil dalam skripsi ini sesuai dengan 

jurusan yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Ekonomi Syariah di UIN Raden Intan Lampung. 

b. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti 

sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

kedepannya dan bahan-bahan serta literatur yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini tersedia diperpustakaan, dan jurnal-jurnal terkait. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran globalisasi di setiap negara pasti membawa pengaruh yang 

besar bagi masing-masing negara baik pengaruh positif maupun negatif. 

Globalisasi di indonesia terkait dengan semakin berkembangnya industri 

tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional. Salah satu implikasi urgen 

dalam menjawab tantangan tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) mengingat bahwa sumber daya manusia adalah aset yang 

sangat berharga bagi kemajuan perusahaan. 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran 

sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu komponen utama pendidikan tinggi (PT) adalah tenaga 
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pengajar (dosen). Job description seorang dosen secara umum termuat dalam 

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan 

dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Keo/MK.WASPAN/8/1999 

Tanggal 24 Agustus 1999 (Kumolohadi, 2002). 
7
 

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan merupakan harapan bagi 

pemuda, orang tua dan masyarakat, karena fungsinya yang strategis dalam 

mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 
8
 salah satu tolak ukur kemajuan 

atau keberhasilan dalam pendidikan tinggi adalah berlangsungnya dengan 

lancar proses belajar mengajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kelancaran proses belajar mengajar adalah masukan instrumental berupa dosen, 

tenaga administratif, kurikulum, metode mengajar, prasarana dan sarana 

gedung, ruang kuliah serta peralatan-peralatan yang siap pakai diperlukan guna 

kelancaran proses pendidikan.
9
 

Terutama unsur dosen, secara formal kualitas dosen ditentukan dengan 

kualifikasi dan latar belakang pendidikan formalnya serta senioritas yang 

dinyatakan dalam jabatan fungsionalnya. Karena dosen merupakan aset utama 

perguruan tinggi, maka mereka haruslah memperoleh pembinaan yang khusus, 

tidak hanya kesejahteraannya, melainkan juga dalam melaksanakan tugasnya 

maupun dalam mengembangkan karirnya.
10

 

                                                           
7
 Ema Yudiani,”Etos Kerja islami Dosen Fakultas Ushulludin dan Pemikiran Islam UIN 

Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Religiusitas”. Jurnal Psikologi Islam, Vol. 2  No. 1 (Juni 

2016), h. 3. 
8
 Dewi Nuning Nurna, Kiat-Kiat Merangsang Kinerja Dosen PTS, (Surabaya:Media 

Sahabat Cendekia,2019), h. 1. 
9
 Ibid., h. 3. 

10
 Ibid., h .4. 
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Secara garis besar kegiatan dosen meliputi mendidik, mengajar, meneliti, 

mengembangkan profesi, dan mengabdi kepada masyarakat. 
11

 Kegiatan dosen 

dalam hal mengajar yang sering diartikan sebagai membimbing para peserta 

didik belajar tentang berbagai bidang studi. Kegiatan mengajar sudah biasa 

dilakukan oleh dosen karena pekerjaan utama mereka samapai saat ini adalah 

mengajar. Akan tetapi hal penting yang harus ditekankan dalam mengajar 

adalah untuk mendapat prestasi kognisi yang optimal. Keberhasilan belajar 

peserta didik harus diukur dari pemilikan sikap suka belajar, pemahaman 

tentang cara belajar, pemikiran rasa percaya diri, kecintaan akan prestasi tinggi, 

pemilikan etos kerja, produktivitas dan kreativitas, dan kepuasan akan sukses 

yang dicapai (Pidarta, 1997). pemakaian kriteria hasil belajar seperti ini 

sekaligus akan mendorong peserta didik untuk berusaha mencapai 

perkembangan atau prestasi kognisi yang tinggi. 
12

 

Seorang dosen yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah perguruan 

tinggi hendaknya memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang baik agar dapat 

tercapainya kinerja dosen yang baik pula. Kinerja merupakan tingkat 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 

Etos kerja dalam islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, 

bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh 

perkenan dari Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan pada 

dasarnya, islam adalah agama amal atau kerja (praxis). Inti ajarannya ialah 

bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja 

                                                           
11

 Made Pidarta, “Etos Kerja Dosen”. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 6. No 4, h. 280. 
12

 ibid.,h. 281-282. 
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atau amal shaleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-

Nya.
13

 Dasar hukum dari etos kerja islami itu sendiri sudah terdapat dalam Al-

Quran surah At-Taubah ayat 105, berikut ini: 

                    

                 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(Surah At-Taubah:105) 

Setiap pribadi muslim harus meyakini bahwa nilai iman akan terasa 

kelezatannya apabila secara nyata dimanifestasikan dalam bentuk amal saleh 

atau tindakan kreatif dan prestatif. Iman merupakan energi batin yang memberi 

cahaya pelita untuk mewujudkan identitas dirinya sebagai bagian dari umat 

yang terbaik, kuntum khaira ummah, ukhrijat lin-naasi (Ali Imran:104)
14

. Pada 

diri Nabi Muhammad saw. Sebelum diangkat sebagai rosul, diawali dengan 

membangun sosok yang bisa dipercaya (al-amin), kiranya tidak berlebihan 

bahwa syarat paling utama bagi seseorang untuk mengikrarkan syahadat atau 

menjadi muslim haruslah terlebih dahulu menampilkan dirinya sebagai 

manusia yang amanah, manusia yang menunjukkan sikap pengabdian karena 

mereka sadar bahwa kehadiran dirinya di muka bumi tidak lain hanya untuk 

mengabdi, sebagimana firman-Nya: 

                                                           
13

 Putri Mauliza, Rusli Yusuf, T. Roli Ilhamsyah, “Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasional Serta Implikasinya Pada 

Kinerja Pegawai Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 

Vol. 2 No. 2 (September 2016), h. 188.  
14

 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta:Gema Insani,2002),  h. 20. 
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“Dan, aku tidak manciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-ku.” (az-Dzariyat:56) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia supaya 

untuk menyembah dan mengabdi kepada-Nya dan memang fitrah manusia 

adalah untuk mengabdi kepada Allah. Apabila ada manusia yang enggan untuk 

bekerja, malas, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak disiplin serta 

tidak mengamalkan apa yang telah di dapatkannya dengan baik sebagai wujud 

keimanan kepada Allah  maka dirinya sudah melawan fitrah dirinya sendiri 

sebagai manusia yang seharusnya menyembah dan mengabdi kepada Allah 

Swt. 

Sebagai tenaga pendidik dosen mempunyai pengaruh besar terhadap 

pelajar serta proses belajar peserta didik. Dengan kata lain kualitas mahasiswa 

ditentukan dari bagaimana kualitas mengajar dosennya sebagai unsur pertama 

tenaga pendidikan. Menurut Kumolohadi (2001), bahwa tugas seorang dosen 

terhadap mahasiswanya cukup beragam, baik sebagai dosen Pembimbing 

Akademik (DPA), mengajar dikelas, membimbing skripsi dan mengikuti 

sistem kendali mutu dimana sistem ini dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan sebagai seorang dosen. 
15

 

Banyaknya tanggung jawab diatas, dosen dituntun untuk mempunyai etos 

kerja yang baik serta dapat menjalankan tugasnya sebagai dosen dengan 

semaksimal mungkin agar tercapainya efektivitas belajar mahasiswa yang 

                                                           
15

  Ema Yudiani,”Etos Kerja islami Dosen Fakultas Ushulludin dan Pemikiran Islam UIN 

Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Religiusitas”. Jurnal Psikologi Islam, Vol. 2  No. 1 (Juni 

2016), h. 3. 



10 
 

 
 

diinginkan. Jika dosen tidak menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan 

baik dan benar maka tidak hanya berdampak terhadap mutu atau kualitas serta 

efektivitas belajar   mahasiswa tetapi juga berdampak pada produktivitas 

standar yang seharusnya dilakukan oleh dosen. Saat ini banyak mahasiswa 

yang mengeluh dengan kinerja dosen terutama dalam tanggung jawab 

mengajar dikelas. Ada beberapa dosen yang kurang bertangung jawab serta 

tidak disiplin dalam mengajar, akibatnya banyak mahasiswa yang tidak 

memperoleh ilmu atau pengetahuan yang seharusnya didapatkan dikelas.  

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud meneliti etos kerja islami dan 

tanggung jawab dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung terhadap mata kuliah ekonomi sumber daya manusia, guna untuk 

mengetahui adakah pengaruh etos kerja islami dan tanggung jawab dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung terhadap mata 

kuliah ekonomi sumber daya manusia.  

D. Rumusan Masalah 

Dari masalah yang akan diteliti maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh etos kerja islami dan tanggung jawab dosen terhadap 

kinerja dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung? 

2. Berapa besarkah pengaruh etos kerja islami dan tanggung jawab dosen 

terhadap kinerja dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia 

(ESDM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh Etos Kerja Islami dan Tanggung Jawab  

Dosen terhadap Kinerja Dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia 

(ESDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Etos Kerja Islami dan 

Tanggung Jawab Dosen terhadap Kinerja Dosen mata kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia (ESDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden intan Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur 

atau referensi serta menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khusunya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana potensial untuk mengembangkan pemikiran dalam 

menerapkan teori yang ada dengan keadaan sebenarnya. 
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b. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui adakah pengaruh Etos 

Kerja Islami dan Tanggung Jawab Dosen terhadap Kinerja Dosen mata 

kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta seberapa besar 

pengaruhnya.   

c. Bagi Akademisi 

Menambah informasi dan pengetahuan khusunya pengetahuan 

mengenai Etos Kerja Islami dan Tanggung Jawab Dosen terhadap 

Kinerja Dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, serta 

sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan 

datang. 
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BAB II 

TEORI UMUM ETOS KERJA, TANGGUNG JAWAB, KINERJA DOSEN 

DAN KAJIAN SECARA ISLAMI 

A. ETOS KERJA  

1. Pengertian Etos Kerja  

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, 

kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos 

dibentuk oleh berbagai kebiasaa, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang 

diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal pula etika, etika yang hampir mendekati 

pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk 

(moral). Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang 

amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan 

berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.
16

  

Pengertian kamus bagi perkataan “etos” menyebutkan bahwa ia 

berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang bermakna watak atau karakter. Secara 

lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta 

kepercayaan, dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang seorang individu 

atau sekelompok manusia. Dari perkataan “etos” terambil pula perkataan 

“etika” dan “etis” yang merujuk kepada makna “akhlaq”, yaitu kualitas 

esensial seseorang atau kelompok, termasuk suatu bangsa. Juga dikatakan 

bahwa “etos” berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dari jiwa khas 

                                                           
16

 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami ...., h. 15.  
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itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, 

yakni, etikanya. 
17

 

Adapun indikasi-indikasi orang atau sekelompok masyarakat yang 

beretos kerja tinggi, menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama, ada 

tiga belas sikap yang menandai hal itu:  

a. Efisien 

b. Rajin 

c. Teratur 

d. Disiplin atau tepat waktu 

e. Hemat 

f. Jujur dan Teliti 

g. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

h. Bersedia menerima perubahan  

i. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

j. Energik 

k. Ketulusan dan percaya diri 

l. Mampu bekerja sama  

m. Mempunyai visi yang jauh ke depan.
18

 

2. Etos Kerja dalam Islam  

Menurut Nurcholis Madjid, etos kerja dalam islam adalah hasil suatu 

kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan 

hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, 

                                                           
17

 Mohammad Irham, “Etos Kerja Dalam ...., h. 12. 
18

 Ibid., h. 13.  
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penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau 

kerja (praxis). Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha 

memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal saleh, dan dengan 

memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.
19

 Dasar hukum etos kerja 

islami termuat dalam Q.S At-Taubah ayat 105 berikut: 

                    

                  

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Surat At-

Taubah:105) 

Toto Tasmara, dalam rumusan nya mendefinisikan etos kerja dalam 

islam (bagi kaum muslim) adalah: “cara pandang yang diyakini seorang 

muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, 

menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal 

shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur.” 

Sementara itu, Rahmawati Caco, berpendapat bahwa orang yang ber 

etos kerja islami, etos kerjanya terpancar dari sistem keimanan atau aqidah 

islami berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama 

dengan akal. Sistem keimanan itu, menurutnya, identik dengan sikap hidup 

mendasar (aqidah kerja). Ia menjadi sumber motivasi dan sumber nilai bagi 

terbentuknya etos kerja islami. 

                                                           
19

 Ibid., h. 15. 
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 Indikator dari etos kerja islami menurut Asifudin adalah :  

1) Kerja merupakan penjabaran dari aqidah  

2) Kerja dilandasi ilmu 

3) Kerja meneladani sifat Ilahi dan mengikuti petunjukNya.
20

 

3. Prinsip-prinsip Dasar Etos Kerja dalam Islam 

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam 

mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip 

berikut:  

a. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan 

b. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian 

c. Berorientasi pada mutu dan hasil yang baik 

d. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, oleh karena itu 

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab 

e. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi 

f. Setiap orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan 

g. Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat 

terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat yang 

dipunyai pelakunya: jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai ridha 

Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika 

tujuannya rendah (seperti, hanya bertujuan memperoleh simpati sesama 

manusia belaka), maka setingkat itu pula lah nilai kerjanya tersebut 

                                                           
20

 Diah Ayu Kusumawati, “Peningkatan Perilaku Kerja Islami dengan Budaya Organisasi 

Islami Sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal conference in Business, Accounting, and Management. 

Vol. 2 No. 1 (Mei 2015). h. 234. 
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h. Ajaran islam menunjukkan bahwa “kerja” atau “amal” adalah bentuk 

keberadaan manusia. Artinya, manusia ada karena kerja, dan kerja itulah 

yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan 

i. Menangkap pesan dasar dari sebuah hadis shahih yang menuturkan sabda 

Rasulullah Saw. 
21

 

Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim merinci ciri-

ciri etos kerja muslim, sebagai berikut: 

1. Memiliki jiwa kepemimpinan 

2. Selalu berhitung 

3. Menghargai waktu 

4. Tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan (positive improvement) 

5. Hidup berhemat dan efisien 

6. Memiliki jiwa wiraswasta (entrepreneurship) 

7. Memiliki insting bersaing dan bertanding 

8. Keinginan untuk mandiri (independent) 

9. Haus untuk memiliki sifat keilmuan 

10. Berwawasan makro (universal) 

11. Ulet, pantang menyerah 

12. Berorientasi pada produktivitas 

13. Memperkaya jaringan silaturrahim.
22

 

 

                                                           
21

 Mohammad Irham, “Etos Kerja Dalam ...., h. 16. 

 
22

 Ibid., h. 20.  
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B. Tanggung Jawab Dosen  

1. Pengertian Dosen  

Dosen adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik di Universitas. Dosen adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang 

dimilikinya dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. 

Dosen adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar, yang 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial dibidang pembangunan.
23

 

2. Tanggung Jawab Dosen  

Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat 

diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa 

menjawab kalau ia mau melainkan juga ia harus menjawab. Tanggung 

jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan 

tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? Pada 

dirinya sendiri, kepada masyarakat luas dan kalau dia orang beragama 

kepada tuhan.
24

 

Dosen dipandang sebagai kelompok profesional yaitu kelompok 

yang berkeahlian dan berkemahiran. Profesionalisme diperoleh melalui 

proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. 

Dosen memiliki tugas dan tanggung jawab yang dikenal dengan Tri dharma 

                                                           
23

 Tonni Limbong, “Perancangan sistem informasi kehadiran mengajar dosen”. Jurnal 

Pelita Informatika Budi Darma, Vol. 1 (Agustus 2012),  h. 7.  
24

 Bertens.K, ETIKA, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 125. 
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perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian. Sehingga seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar 

yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai 

seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, 

yaitu: 

a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik 

menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan. 

b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan 

terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat 

menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang 

terhormat. 

d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang 

daya pikir.
25

 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 ada tiga tugas utama 

dosen yaitu tugas dibidang pendidikan atau mengajar, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Ketiga bidang tugas tersebut tidak terlepas 

dari jabatan yang melekat pada diri dosen yaitu sebagai pendidik profesional 

dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahliannya.
26

Bidang tugas 

dosen tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           
25

 Arum Ardianingsih,”Etika, Profesi Dosen dan Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian 

Konseptual”. JEBI, Vol. 10 No. 1 (Maret 2012), h. 44. 
26

 Kusnan, “Kebijakan Peningkatan Mutu Dosen”. Jurnal Pendidikan Islam Iqra’, Vol. 11 

No. 2 (2017), h 58-61.  
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Pertama, tugas dosen dibidang pendidikan. Bidang tugas ini 

berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, bimbingan dan 

latihan keterampilan pada para mahasiswanya. Dalam kaitannya dengan 

mahasiswa, tugas dosen dalam pelaksanaan pendidikan dapat mencakup: 

a. Melaksanakan tugas mengajar menggunakan perencanaan bahan, 

persiapan kuliah, hadir sesuai jadwal, memberikan syarat perkuliahan 

secara jelas, dan menilai secara objektif. 

b. Menyadari bahwa mahasiswa adalah individu yang harus dihargai dan 

memiliki hak-hak yang harus dilindungi. 

c. Memberikan keteladan pada mahasiswa dalam hal ini kemampuan 

akademik, intelektualitas, integritas pribadi dan etika profesi. 

d. Menyadari bahwa dosen tidak dibenarkan menggunakan pengaruhnya 

dikelas untuk menyampaikan masalah/materi diluar kompetensi 

profesinya. 

 Selain itu dalam kaitannya dengan pengembangan profesi, tugas 

dosen dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:
27

 

a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yakni dengan membaca 

lektur baru, (buku/jurnal), mengikuti seminar, diskusi, dan sejenisnya.  

b. Membantu kolega/lembaga dalam pengembangan kurikulum, 

kepanitiaan, dan kegiatan ilmiah lainnya.  

                                                           
27

 Ibid., h. 59.  
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c. Memelihara citra baik akademik dan profesi dosen dengan membantu 

merekrut dosen baru yang berkualitas, dan memberikan rekomendasi 

obyektif untuk kenaikan jabatan.  

 Kedua, melaksanakan kegiatan penelitian.
28

 Kegiatan penelitian 

menurut Kepmen Pendidikan Nasional No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen dapat meliputi 

membuat karya ilmiah, baik hasil pemikiran maupun penelitian dalam 

bentuk monograf, buku referensi, membuat artikel yang dimuat dalam 

majalah ilmiah, bulletin, jurnal, mass media atau makalah yang 

diseminarkan, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, 

mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya 

teknologi yang dipatenkan, dan membuat rancangan karya seni 

monumental/pertunjukkan. Kegiatan penelitian ini mendapatkan perhatian 

yang sangat besar dai Ditjen Pendidikan Islam dengan memberikan bantuan 

dana (grant/award) dari program penelitian dan publikasi ilmiah. Bantuan 

dana dan penghargaan ini dapat meliputi penelitian kompetitif kolektif, 

penelitian individual, pemberian award hasil penelitian terbaik bidang mata 

kuliah, program PAR pemberdayaan madrasah / pesantren / masjid / 

masyarakat, dan program award disertasi / tesisi / skripsi terbaik. 

Ketiga, bidang pengabdian kepada mayarakat.
29

 Pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kegiatan yang menghubungkan hasil penelitian dan 

penguasaan disiplin ilmu dalam bidang pendidikan dengan peningkatan 

                                                           
28

 Ibid., h. 60. 
29

 Ibid., h. 60-61. 
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mutu pendidikan dan pengembangan penelitian, disamping untuk 

menunjang pembangunan diberbagai lapisan masyarakat. Kegiatan 

pengabdian masyarakat menurut Keputusan Bersama Mendikbud dan 

Kepala BKN Tahun 1999 dapat mencakup: menduduki jabatan pimpinan 

pada lembaga pemerintahan yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, 

melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang 

bermanfaat bagi masyarakat, memberikan latihan dan penyuluhan pada 

masyarakat, memberikan layanan masyarakat/kegiatan lain yang menunjang 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, seorang dosen 

dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi atau kemampuan dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasala 28 ayat 3 bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidik (dosen) mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, 

professional, dan sosial. 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi professional adalah kemampuan 
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penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didi, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua siswa dan masyarakat sekitar. 

Dengan menguasai sejumlah kompetensi tersebut diharapkan akan 

terwujud dosen yang berkualitas. Istilah kualitas dapat diartikan sebagai 

paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan, baik langsung maupun tidak langsung 

(Tampubolon, 2001:108). Adanya kesesuaian atau relevansi antara output 

tugas dosen dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitar 

(stakeholders). 

C. Kinerja Dosen  

1. Pengertian kinerja     

 Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Pengertian lain dari kinerja adalah suatu hasil kerja atau ukuran 

sukses bagi karyawan atau pegawai dibidang tugasnya dengan 

menggunakan ukuran tertentu dan dievaluasi oleh orang tertentu pula.
30

 

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan sasaran sangat 

ditentukan oleh kinerja manajer dan kinerja karyawan. Dibanyak organisasi 

                                                           
30

 F.X Soewarto Citro Taruno, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen 

dengan Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Sebagai Mediator (Studi Pada Perguruan Tinggi 

Swasta di Jayapura:. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 10 No. 3 (September 2012), h. 499. 
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kinerja karyawan individual merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan tujuan organisasional.
31

 

Menurut Saputra menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu 

kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang 

dalam memperoleh hasil kerja yang optimal. Sedangkan menurut Wibowo 

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut,. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya.
32

 

2. Dasar Hukum Kinerja  

             

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannyA.” (QS. An Najm:39) 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kinerja dosen pada institusi akademik keperawatan 

Departemen Kesehatan di Propinsi Jawa Tengah menghasilkan kesimpulan 

bahwa motivasi, kepemimpinan, dan iklim kerja mempunyai hubungan 

positif dan sangat kuat dengan kinerja.
33

 Dari penelitian-penbelitian yang 

telah dilakukan menyataka bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

                                                           
31

 Yayuk Marliza, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Kompetensi, Serta 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dosen Pada Universitas Musi Rawas”, h. 88. 
32

 Weni Indriani, “Kontribusi Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Dosen”, Jurnal el-

Idera, Vol. 1 No. 2 (Desember). h. 182. 
33
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Idera, Vol. 1 No. 2 (Desember). h. 182 
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dosen adalah motivasi, kepemimpinan, dan iklim kerja atau lingkungan 

kerja, kompetensi, komitmen organisasi, dan komitmen profesi.
34

 

Ada tiga faktor lain yang juga dapat mempengaruhi bagaimana 

individu yang ada bekerja, faktor-faktor tersebut adalah kemampuan 

individual untuk melakukan pekerjaan , tingkat usaha yang dicurahkan, dan 

dukungan organisasi.
35

 

4. Kinerja dosen  

Tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya sebagai pendidik dan 

peneliti tetapi juga berperan sebagai penyebar informasi dan agen 

pembaharuan, yang mana sejalan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai 

lembaga pendidikan. Tugas dan tanggung jawab dosen yang diamanatkan 

dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup: pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Menurut pemerintah 

nomor 60 Tahun 1999 tentang pergruan tinggi yaitu sebagai berikut:
36

 

1) Pendidikan dan pengajaran 

a) Melaksanakan program kerja sesuai rencana 

b) Mempersiapkan bahan-bahan perkuliahan 

c) Memberikan perkuliahan, reponsi, tugas, ujian, evaluasi, penlaian 

d) Menjadi pembimbing, sponsor dalam penyusunan skripsi, tesis dan 

desertasi 

e) Menjadi penguji dalam sidang 

                                                           
34

 Ibid., h. 183 
35 Yayuk Marliza, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Kompetensi, Serta 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dosen Pada Universitas Musi Rawas”, h. 88. 
36

 Yayuk Marliza, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Kompetensi, Serta 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dosen Pada Universitas Musi Rawas”, h. 89. 
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f) Membimbing dan membenatu pelaksanaan praktiku 

g) Membuat laporan kegiatan 

h) Menyampaikan orasi ilmiah.  

2) Penelitian dan penulisan karya ilmiah. 

a) Melakukan penelitian ilmiah 

b) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah 

c) Penulisan buku ajar 

d) Membimbing penelitian persiapan penyusunan skripsi, tesis, dan 

disertasi 

e) Memimpin/berpartisipasi aktif dalam seminar, pertemuan ilmiah 

f) Membimbing penelitian untuk menjurus ke spesialisasi dan 

membimbing pembuatan laporan ilmiah 

g) Asisten penilaian dalam persiapan skripsi. 

3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

a) Pembinaan institusional dan kader ilmiah 

b) Merangcang kebijaksanaan dan keseluruhan rencana induk akademis 

dan fisik 

c) Pemegang otoritas dalam bidang spesialisasinya 

d) Merencanakan dan melaksanakan program pembentukan / pembinaan 

kader 

e) Membantu masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan 

pelaksanaan hasil penelitian. 
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D. Tinjauan Pustaka  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada 

penelitian ini adalah: 

Ema yudiani,
37

 meneliti mengenai “Etos Kerja Islami Dosen 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang di 

Tinjau Dari Religiusitas”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan antara religiusitas dan etos kerja islami pada dosen. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan 

antara religiusitas dengan etos kerja islami dosen di Fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah. Selain itu juga, penelitian ini 

menemukan bahwa ada hubungan antara religusitas dimensi ibadah, dimensi 

akidah dan dimensi amal dengan etos kerja islami. Sementara itu, penelitian 

ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara religiusitas dimensi 

ilmu dan dimensi ihsan dengan etos kerja islami. 

Tati Setiawati,
38

 meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Kerja 

Terhadap Kinerja Dosen (Studi Kasusdi FPTK UPI)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif dan analisis verifikatif 

tentang keadaan Dosen/Tenaga Edukatif berdasarkan data empirik yang 

dapat dikaji dan diuji sehingga memeperoleh temuan-temuan yang bisa 

dijadikan masukan (feed back) bagi dosen dalam rangka mewujudkan 

tindakan yang positif menuju peningkatan budaya kerja yang lebih 

produktif, pendidikan yang lebih tinggi dan maksimal, kompetensi yang 

                                                           
37

 Ema Yudiani, “Etos Kerja Islami Dosen ...., h. 13.  
38

  Tati Setiawati. “Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Dosen”. Jurnal Media 

Pendidikan, Gizi dan Kuliner. Vol. 1 No. 1 (November 2009), h. 4.   
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diharapkan sesuai dengan profesi, kinerja yang lebih baik dan perfect dalam 

tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu pengolahan data dengan menggunakan simatic differential 

yaitu memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan alternative 

yang kemudian diolah secara statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Dosen FPTK UPI sebanyak 177 orang. Pengambilan sampel 

digunakan tehnik random sampling yaitu sampel anggota populasi diambil 

secara acak. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin (dalam Husein 

Umar 2005:108) sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 106. Hasil 

dari penelitian bahwa berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan 

Kompetensi memiliki korelasi positif dengan kinerja. Selain itu Kompetensi 

memberikan pengaruh signifikan terhadap Kinerja, diketahui dari hasil uji 

hipotesis secara parsial. 

Annidjatuz Zahra,
39

 meneliti tentang “Pengaruh Etos Kerja Islami 

Terhadap Kinerja Karyawan di CV. Sidiq Manajemen Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bagaimana 

pengaruh etos kerja islami terhadap kinerja karyawan di CV. Sidiq 

Manajemen Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 

probability sampling dengan teknik random sampling yaitu penentuan 

teknik sampel secara acak sederhana dimana setiap elemen populasi 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampling. 

                                                           
39

 Annidjatuz Zahra, “Pengaruh Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan di CV. 

Sidiq Manajemen Yogyakarta”, (Skripsi Program Sarjana Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), h. 84.  
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Untuk pengumpulan data menggunakan quisioner, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

responden. 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana menunjukkan bahwa etos kerja islami berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja karyawan di CV. Sidiq Manajemen Yogyakarta. Hasil uji 

hipotesis selanjutnya menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi etos kerja islami adalah 0,000 ˂ 0,05 artinya etos kerja islami 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di CV. Sidiq Manajemen 

Yogyakarta. Maka penelitian ini menjawab hipotesis yang ditawarkan 

bahwasanya etos kerja islami berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karayawan di CV. Sidiq Manajemen Yogyakarta. 

Putri Mauliza, Rusli Yusur, T. Roli Ilhamsyah,
40

 meneliti tentang 

“Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Terhadap Komitmen Organisasional Serta Implikasinya Pada Kinerja 

Pegawai Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel etos kerja islami dan gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional yang 

akan berdampak pada kinerja pegawai WH Banda Aceh. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh pegawai Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 

sebanyak 65 orang. Metode penarikan sampel yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah metode sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan 

                                                           
40

 Putri Mauliza, Rusli Yusuf, T. Roli Ilhamsyah, “Pengaruh Etos Kerja Islami ...., h. 188.  
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sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan alat penelitian atau software berupa Partial Least 

Square (PLS). 

Fenomena yang berkembang selama ini menunjukkan dalam 

melaksanakan eksistensinya, lembaga WH ini dirasa kurang menunjukkan 

kewenangan para petugas syariat islam dalam menjalankan tanggung 

jawabnya, sistem rekruitmen dan training yang tidak sesuai, jam kerja yang 

tidak teratur, serta kurangnya petugas WH sebagai penyidik dilapangan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa etos 

kerja islami dan gaya kepemimpinan transformasional positif dan signifikan 

mempengaruhi komitmen organisasional secara simultan dan parsial. Etos 

kerja islami dan gaya kepemimpinan transformasional secara positif dan 

signifikan dapat memprediksi kinerja secara simultan dan parsial. Etos kerja 

islami dan gaya kepemimpinan transformasional mempengaruhi kinerja 

melalui komitmen organisasional secara positif dan signifikan. Hal ini 

berarti bahwa komitmen organisasional dianggap mampu memediasi etos 

kerja islami dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai. Dan komitmen organisasional secara positif dan signifikan 

mempengaruhi kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen 

organisasional seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja yang 

akan ditingkatkan sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja organisasi. 
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Eko Budiywono,
41

 meneliti tentang “Kontribusi Mata Kuliah 

Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peranan mata kuliah pancasila dalam 

pembentukan karakter mahasiswa, untuk mengetahui strategi yang 

dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pancasila dalam penbentukan 

karakter mahasiswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif 

kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 

“snow-ball” (bola salju). Pengumpulan data yang digunakan yaitu 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis domain dan taksonomi untuk mengungkapkan 

strategi-strategi yang diterapkan oleh dosen pengampu mata kuliah 

pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa peranan mata 

kuliah pendidikan pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa, dapat 

meningkatkan ketekunan dalam beribadah, menumbuhkan etos kerja yang 

tinggi, menumbuhkan mental mahasiswa yang berwawasan kebangsaan dan 

global, membentuk karakter mahasiswa yang mampu membuat pilihan 

dalam hidup, menumbuhkan sikap mengutamakan musyawarah dalam 

setiap pengambilan keputusan. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh 

dosen pengampu mata kuliah pancasila dalam pembentukan karakter 

mahasiswa yaitu, membiasakan mengucapkan salam sebelum memulai dan 

setelah selesai perkuliahan, berdoa sebelum memulai perkuliahan, 
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mempersiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan menyampaikannya 

kepada mahasiswa, kontrak perkuliahan, memberikan tugas pembuatan 

makalah dan memberikan nilai dengan prinsip keadilan.   

E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, maka disusun suatu 

kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka 

pemikiran tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran pada gambar 1.1 menunjukkan keterkaitan 

antara variabel bebas yaitu Etos Kerja Islami (X1), Tanggung Jawab Dosen 

(X2), dengan variabel terikat yaitu Kinerja Dosen Mata Kuliah Ekonomi 

Sumber Daya Manusia (ESDM) (Y). 

 

Etos Kerja Islami  

(X1) 

Tanggung Jawab Dosen  

(X2) 

Kinerja Dosen  

(Y) 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.
42

 

Mengacu pada penelitian-penelitian yang terdahulu, penulis 

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ho : Etos kerja islami dan tanggung jawab dosen tidak berpengaruh 

terhadap kinerja dosen mata kuliah ekonomi sumber daya manusia 

Ha  : Etos kerja islami dan tanggung jawab dosen berpengaruh terhadap 

kinerja dosen mata kuliah ekonomi sumber daya manusia 
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  Sugiono, METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, 2017), h. 63. 



DAFTAR PUSTAKA 

Annidjatuz Zahra, “Pengaruh Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan di 

CV. Sidiq Manajemen Yogyakarta”, (Skripsi program sarjana sosial, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015). 

Arum Ardianingsih, “Etika, Profesi Dosen dan Perguruan Tinggi:Sebuah Kajian 

Konseptual”, JEBI, Vol. 10 No. 1, Maret 2012.  

Aurora Angela, “Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Berbasis Kasus 

Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Universitas 

Kristen Marantha”, Jurnal Akuntansi Maratha, Vol. 9 No. 2, November 

2017.  

Bachtiar Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon 

Kabupaten Sidoarjo”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1 

No. 1, Januari 2013.  

Bertens. K, “ETIKA”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. 

Dewi Nuning Nurna, “Kiat-kiat Merangsang Kinerja Dosen PTS”, Surabaya: 

Media Sahabat Cendekia, 2019. 

Diah Ayu Kusumawati, “Peningkatan Perilaku Kerja Islami Dengan Budaya 

Organisasi Islami Sebagai Variabel Moderasi”, Jurnal Conference In 

Business, Accounting, and Management, Vol. 2 No. 1 Mei 2015. 

Dwi Priyanto, Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik), 

(Yogyakarta: mediakom, 2008), h. 81. 

Ema Yudiani, “Etos Kerja Islami Dosen Fakultas Ushulludin dan Pemikiran Islam 

UIN Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Religiusitas”, Jurnal Psikologi 

Islam, Vol. 2 No. 1, Juni 2016. 

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif 

Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial, Yogyakarta: 

Gaya Media, 2007. 

I Ketut Ardhana, “Menengok Budaya Diskusi Tentang Demokrasi Sebagai Media 

untuk Perubahan”, Jurnal Komunika, Vol. 10 No. 1, 2007. 

Kasmadi, Nia Siti Sunariah, “Panduan Modern Penelitian Kuantitatif”, Bandung: 

Alfabeta, 2013.  



 
 

 
 

Khotibul Umam. “Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Sudut Pandang dalam 

Tinjauan Islam)”. Jurnal At-Thariq. Vol. 14 No. 1 (September 2017) , h. 171-

172. 

Lijan Poltak Sinambela, “Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan 

Tinggi”. Jurnal Populis, Vol. 2 No. 4, Desember 2017.  

Made Pidarta, “Etos Kerja Dosen”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 6. No. 4.  

Makinudin, Sasongko Tri Hadiyanto. “Analisis Sosial:Bersaksi Dalam Advokasi 

Irigasi, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006. 

Mohammad Irham, “Etos Kerja Dalam Prespektif Islam”, Jurnal Substantia, Vol. 

14 No.1, April 2012. 

Mohd. Ismail Othman, “Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar”, 

Selangor: Bestari Jaya, 2008. 

Putri Mauliza, Rusli Yusuf, T. Roli Ilhamsyah, “Pengaruh Etos Kerja Islami dan 

Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen 

Organisasional Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh”, Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 

No. 2, September 2009.  

Sugiyono, “METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: 

Alfabeta, 2017.  

Tati Setiawati, “Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Dosen”, Jurnal 

Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner, Vol. 1 No. 2, November 2009.  

Tonni Limbong, “Perancangan Sistem Informasi Kehadiran Mengajar Dosen”, 

Jurnal Pelita Informatika Budi Darma, Vol. 1, Agustus 2012. 

Toto Tasmara, “Membudayakan Etos Kerja Islami”, Jakarta: Gema Insani, 2002.  

Wachidatus Zuhria Iliyawati, “Pengaruh TMQE, Gaya Kepemimpinan dan 

Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Dosen (Studi pada perguruan tinggi 

swaswa di Jawa Timur)”, Jurnal JIBEKA, Vol. 10 No. 1, Agustus 2016.  


	Untitled.pdf (p.1-5)
	SKRIPSI CETAK LINDA  - Copy.pdf (p.1-3)
	pengesahan.pdf (p.4)
	persetuan linda.pdf (p.5)

	SKRIPSI CETAK LINDA  - Copy (3).pdf (p.6-51)

