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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “ANALISIS HUBUNGAN ETOS KERJA 

DENGAN KINERJA PEGAWAI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” (studi kasus pada Aparat Pemerintahan Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu) . Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya 

penegasan judul tersebut. 

Analisis Hubungan (korelasi) adalah suatu bentuk analisis data dalam 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah 

hubungan di antara dua variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh 

variabel yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel 

terikat).
1
 

Etos berasal dari kata Yunani, dapat mempunyai arti sebagai sesuatu yang 

diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Dari kata ini 

lahirlah apa yang disebut dengan “ethic” yaitu, pedoman, moral dan perilaku, 

atau dikenal pula etiket yang artinya cara bersopan santun.
2
 

Kerja adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan 

seluruh asset, fikir, dan dzikirnya, untuk mengaktualisasikan atau 

                                                             
1
 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (PT. Bumi Aksara, 

2015), h. 335 
2
 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 25  
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menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan 

dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.
3
 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama 

satu periode waktu.
4
 

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
5
 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai fallah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.
6
 

Berdasarkan penegasan judul diatas yakni Analisis Hubungan Etos Kerja 

dengan Kinerja Pegawai Menurut Perspektif Ekonomi Islam dimana penelitian 

ini membahas tentang bagaimana penerapan etos kerja pegawai di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan peneliti ingin melihat hubungan etos 

kerja dengan kinerja pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai 

aparat pemerintahan Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ditinjau dari 

segi Islamnya. 

                                                             
3
 Ibid. h. 27 

4
 Irham Fahmi, Managemen Kinerja Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2  

5
 Mustopa Edwin Nasutyon Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2007), h. 15 
6
 Pusat Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Press. 2009), h. 19 
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A. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :  

1. Alasan Objektif 

Masalah kinerja merupakan faktor penting untuk menciptakan 

keberhasilan pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Dan 

keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia 

(SDM) dalam mewujudkan kinerja nya. Dari survey awal peneliti 

terlihat masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dan kurang 

optimalnya pelayanan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

mengakibatkan kinerja pegawai menjadi tidak baik. Oleh karena itu 

peneliti merasa penting untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana 

penerapan etos kerja Islami dalam mewujudkan kinerja yang optimal. 

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang 

sehubungan dengan managemen sumber daya manusia dalam kinerja 

pegawai yang mengangkat masalah etos kerja Islami, yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Ekonomi 

Islam.  

2. Alasan Subjektif 

a. Karena letak kantor Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

dekat dengan penulis. 

b. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang kinerja dan 

etos kerja Islami. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam aktivitas 

kehidupan, terutama aktivitas kegiatan ekonomi. Maju mundurnya suatu 

perusahaan biasanya ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya.
7
  

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar telah memiliki 

modal sumber daya. Tinggal lagi diusahakan agar jumlah penduduk yang 

demikian besar itu, dapat digerakkan agar menjadi sumber daya yang 

produktif. Manusia pembangun yang produktif, sebagaimana dikehendaki 

oleh pembangunan Indonesia adalah manusia yang menghargai kerja 

sebagai suatu sikap pengabdian kepada Tuhan, berbudi luhur, cakap 

bekerja dan terampil, percaya pada kemampuan diri sendiri, mempunyai 

semangat kerja yang tinggi dan memandang hari esok dengan gairah dan 

optimis.
8
 

Produktivitas dan kualitas serta efesiensi merupakan nilai lebih 

bagi bangsa dalam pencaturan ekonomi dunia yang memprihatinkan di 

mana tingkat persaingan di segala bidang berlangsung dengan sangat ketat. 

Rasa bangga akan mempunya bangsa bersaing dalam pencaturan dunia ini 

akan menimbulkan etos kerja produktif dengan mengutamakan kualitas.
9
  

Di dalam agama Islam, keharusan setiap individu untuk bermanfaat 

bagi dirinya dan orang di sekelilingnya dimanifestasikan dalam anjuran 

                                                             
7
 Abdul Aziz dan Mariah Ulfa, Perkapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-1, h. 60  
8
 Ibid, h. 3 

9
 Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa Dan Bagaimana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), h. 145  
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atau perintah bekerja.
10

 Yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits 

sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi 

tidak hanya mengatur umat dalam segi ibadah saja melainkan juga 

mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang 

berkenaan dengan kerja. Allah berfirman: 

                          

Yang artinya: 

“Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 

bekerjalah yang baik. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (QS al-Mu’minun [23]: 51)”
11

 

Anaroga menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu pandangan dan 

sifat suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja.
12

 Adapun yang 

dimaksud etos kerja Islami adalah watak/karakter dan kebiasaan kerja 

seseorang yang terpancar dari aqidah Islamiyah yang berkenaan dengan 

kerja sebagai sikap mendasar dalam dirinya dalam menjalankan kewajiban 

bekerja sebagai makhluk Allah SWT Pada khususnya dan makhluk social 

pada umumnya.
13

 Pelaksanaan etos kerja Islami itu sendiri harus dikelola 

dengan baik oleh para pegawainya karena dengan kurangnya penerapan 

etos kerja Islami para pegawai yang kurang maksimal maka akan 

mengakibatkan kinerja instansi menjadi turun.  

                                                             
10

 Yan Orgianus, Moralitas Islam Dalam Ekonomi Dan Bisnis, (MARJA: 2012), h. 128 
11 QS al-Mu’minun [23]: 51 
12

 Panji Anaroga, Psikologi Kerja, (Jakaarta: Rineka Cipta, 1992), h. 29 
13 Annidjatuz Zahra, Pengaruh Etos Kerja Islami terhadap Kinerja Karyawan di CV. 

Sidiq Manajemen, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IUN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015,h. 2 
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Kinerja secara umum merupakan sebagai tingkat keberhasilan 

seseorang di dalam melaksanakan tugasnya.
14

 Kinerja organisasi adalah 

sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan 

usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi 

secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.
15

 Kinerja 

pegawai merupakan suatu keberhasilan suatu instansi atau organisasi. 

Karena itulah setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan baik maka 

dibutuhkan pegawai negeri sipil yang bukan hanya professional, jujur, 

adil, dam bertanggungjawab tetapi juga memiliki etos kerja Islam yang 

tentu nya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah d tetapkan Al-Qur’an 

dan As-Sunnah agar terciptanya tingkah laku yang baik (spiritual) dalam 

bekerja. Karena sesungguhnya etos berkaitan dengan nilai kejiwaan 

seseorang hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan 

kebiasaan yang positif dan mampu menunjukan kepribadian sebagai 

seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang 

menuju atau mengarah kepada hasil yang sempurna.
16

 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu adalah badan 

pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik yang meliputi 

                                                             
14 Dartho Supriyadi, Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan, Kecemasan, 

Sikap dan Penggunaan Komputer Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja AkuntanPendidik, Jurnal 

Maksi, vol. 3 Agustus 2003, h. 40 
15

 Irham Fahmi, Op.Cit, h. 3 
16

 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 

h.16 
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kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap segala 

sesuatu mengenai pelayanan publik dilingkungan Kecamatan Adiluwih 

Pringsewu. Pegawai Kecamatan Adiluwih merupakan instansi pemerintah 

yang bertugas memberikan pelayanan kepada publik secara efektif, 

efesien, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan tugas negara, 

pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan 

perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi 

pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dalam 

memberikan pelayanannya. Karena permasalahan kinerja pegawai dapat 

dirasakan secara langsung terhadap masyarakat. Dari hasil pengamatan 

pengamatan awal dilapangan menunjukan bahwa masih banyaknya 

pelayanan pegawai yang lambat terhadap masyarakat karena kurangnya 

fasilitas yang ada dikantor serta rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai 

sehingga berdampak kurang baik bagi kinerja instansi pemerintahan 

daerah di Kecamatan Adiluwih.
17

 Upaya mewujudkan kinerja pelayanan 

publik di lingkungan unit kerja pemerintah yang terukur dan dapat 

dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah perlu memiliki dan 

menerapkan prosedur kerja yang standar, standar operasional prosedur 

(SOP).  

                                                             
17 Wawancara dengan kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu, 23 Juli 2016 
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Sehubungan dengan kerja adalah sarana yang tepat untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran Islami. Kerja memberikan makna 

eksistensial pada hidup manusia, bukti tanggung jawab secara vertikal 

kepada Allah SWT dan horizontal kepada sesama makhluk. Selain itu, 

keaktifan bekerja secara baik merupakan pemenuhan kewajiban. Itu semua 

hakikatnya merupakan basis nilai-nilai kerja Islami yang melandasi sikap 

hidup mendasar orang Islam tdalam bekerja.
18

 Artinya pentingnya 

penerapan etos kerja Islami dalam bekerja akan terpancar dari keimanan 

seseorang yang berdampak di kinerja seseorang. Permasalahan kinerja 

menjadi faktor penting terhadap keberhasilan pengelolaan daerah terutama 

dalam otonomi daerah. Salah satu permasalahan utama yang terjadi di 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan juga merupakan 

permasalahan hampir di semua lembaga atau instansi pemerintahan adalah 

terlihat pada survei lapangan peneliti, bahwa masih kurangnya kesadaran 

pentingnya menerapkan etos kerja Islami dalam bekerja yang 

menyebabkan kedisiplinan pegawai menjadi menurun terlihat bahwa 

kinerja pegawai masih memprihatinkan, masih buruknya kinerja pegawai 

terlihat dari masih tingginya persentase keterlambatan masuk jam kerja 

dan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai standar.  Ini menunjukan bahwa 

kinerja pegawai di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu belum 

optimal.
19

 

                                                             
18

 Ahmad Janan Asifudin, Etos Kerja Islami, Etos Kerja Islami, (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2004), h. 169 
19 Wawancara dengan anggota Sesi Pelayanan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu, 23 Juli 2016 



9 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan etos kerja Islami pada aparat pemerintahan 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana kinerja pada aparat pemerintahan Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu? 

3. Apakah terdapat hubungan antara etos kerja dengan kinerja pegawai 

pada aparat pemerintahan Kecamatan Adiluwih Kabupateen Pringsewu 

menurut perspektif Ekonomi Islam? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penerapan etos kerja Islam di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Prngsewu. 

b. Untuk mengetahui kinerja di Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

c. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara etos kerja dengan 

kinerja pegawai menurut perspektif ekonomi Islam di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi Peneliti  

Penelitiaan ini dapat menambah pengalaman agar dapat lebih baik 

lagi dalam melakukan pekerjaan dan siap dalam menghadapi dunia 

kerja yang sebenarnya.  

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan 

Lampung 

Sebagai tambahan bahan pustaka serta acuan bagi peneliti 

selanjutnya mengenai etos kerja dalam perspektif Ekonomi Islam. 

c. Bagi Instansi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan bagi para pegawai dalam mengelola etos 

kerja Islam di dalam instansi. Serta sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan kinerja instansi pemerintahan di masa yang akan 

datang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup objek 

Objek penelitian ini adalah kinerja pegawai Kecamatan Adiluwih.  

2. Ruang lingkup subjek 

Subjek penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Adiluwih. 
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3. Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di instansi pemerintahan Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

4. Ruang lingkup waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016. 

5. Disiplin ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah aspek-

aspek managemen sumber daya manusia dalam kinerja pegawai yang 

mengangkat masalah etos kerja dengan kinerja pegawai menurut 

perspektif ekonomi Islam. 

 


