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ABSTRAK 

 

Keberadaan suatu organisasi pada umumnya memiliki tujuan 

jangka panjang yang dilandasi oleh motif ekonomi untuk 

menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi stakeholders 

yang meliputi pimpinan, karyawan, mitra kerja dan masyarakat pada 

umumnya. Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, program yang 

terencana, terfokus dan berkesinambungan.Dalam rangka 

mengembangkan organisasi mencapai tujuanya Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung menerapkan budaya organisasi yang 

meliputi Intelectually, Spiritually, Integrity. Dengan adanya budaya 

organisasi yang dikembangkan dan diterapkan tersebut agar 

menunjang tingkat kepuasan kerja dan kinerja karyawan sehingga 

dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu.  

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kuantitatif. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat 

asosiatif.Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

dokumentasi serta kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 

tenaga kependidikan/karyawan UIN RIL yang berjumlah 172 tenaga 

kependidikan. Setelah melihat hasil perhitungan dari pengambilan 

sempel, penulis menetapkan pengambilan sampel 64 responden. Alat 

uji analisis yang digunakan adalah analisis path (path analisis jalur) 

dengan program SmartPLS 3.0. 

Hasil dalam penelitian ini bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

serta budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, Budaya organisasi Islami merupakan sebuah nilai 

yang diambil dan dikembangkan untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari atau kegiatan dengan menggunakan nilai-nilai Islam yang 

sesuai dengan pedoman Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits. 

Kata Kunci :  Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Kinerja 

Karyawan, Budaya Organisasi Islam 
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MOTTO 

 

                         

               

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
1
 (Qs. Al-

Jumuah : 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), h.548.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan 

tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap 

pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping 

itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan 

dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul : Pengaruh Budaya Organisasi 

Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tenaga Kependidikan UIN 

Raden Intan Lampung). Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

Budaya Organisasi menurut Djokosantoso  bahwa 

budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh 

semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta 

dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai 

sistem paket, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam 

organisasi untuk menciptakan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan.
2
 Sedangkan definisi lain menurut Mc.Kenna dan 

Beech yaitu budaya perusahaan merupakan nilai, kepercayaan, 

sikap dan perilaku yang dipegang anggota.
3
 

                                                 
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia,2011), hlm.1045 
2 Djokosantoso, M., Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi (Jakarta : 

Elex Media Komputindo, 2003), hlm 21 
3 McKenna, E. and Beech, N., Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 18 



 
 

2 

Kepuasan Kerja merupakan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaan” ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini 

melihat kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan 

lingkungan kerjanya. Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan 

merasa nyaman dan tinggi kesetiaannya pada perusahaan apabila 

dalam bekerjanya memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa 

yang diinginkan.
4
 

Kinerja Karyawan, Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu 

pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan 

adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu 

yang hanya memerlukan tenaga atau keterampilan tertentu seperti 

yang dilakukan oleh para pekerja kasar atau disebut juga dengan 

pekerja kerah biru (blue collar).
5
 

Tenaga Kependidikan pada Pasal 1 Undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang 

tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Dari definisi di atas jelas bahwa 

tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, 

yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, 

staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah 

diantara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai 

tenaga kependidikan.
6
 

UIN Raden Intan Lampung adalah perguruan tinggi 

yang terdiri dari atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan dan umum atau profesi yang tersusun atas 

dasar keseluruhan dan kesatuan agama islam berada dibawah 

                                                 
4 Eritha Sulastri, dkk., Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan 

Dan Kalimantan Tengah Area Kuala Kapuas, Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi 

Januari-Juni 2017 Vol 6, No. 1, ISSN 2541-178X, hlm. 27 
5 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi, dan 

Penelitian (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm 9 
6http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/19510914

1975011-AYI_OLIM/Pendidik_dan_tenaga_kependidikanx.pdf, diakses tanggal 28 

Desember 2021 pukul 20.13 WIB 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195109141975011-AYI_OLIM/Pendidik_dan_tenaga_kependidikanx.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195109141975011-AYI_OLIM/Pendidik_dan_tenaga_kependidikanx.pdf


 
 

3 

naungan Kementrian Agama yang bertempat di Bandar 

Lampung.
7
 

Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim 

dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan 

tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga 

maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)”.
8
 

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul peneliti 

“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Dalam  Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Keberadaan suatu organisasi pada umumnya memiliki 

tujuan jangka panjang yang dilandasi oleh motif ekonomi 

untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi 

stakeholders yang meliputi pimpinan, karyawan, mitra kerja 

dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan visi, 

misi, strategi, program yang terencana, terfokus dan 

berkesinambungan. 

Dalam rangka mengembangkan organisasi mencapai 

tujuanya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

menerapkan budaya organisasi yang meliputi Intelectually, 

Spiritually, Integrity. Dengan adanya budaya organisasi yang 

dikembangkan dan diterapkan tersebut agar menunjang 

tingkat kepuasan kerja dan kinerja karyawan sehingga dapat 

menunjang pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu.  

2. Alasan Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat 

diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

                                                 
7 UIN RIL, Pedoman Akademik dan Kode Etik Mahasiswa, (Lampung: UIN 

Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 3 
8 M.Nur Rianto Al arif, Teori Makro Ekonomi Islam (Bandung : Alfabeta, 

2010), hlm. 6   
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direncanakan serta di dukung oleh tersedianya data-data dan 

literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian yang 

penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu hingga sekarang organisasi masih sangat 

menarik untuk dikaji dan diteliti; organisasi merupakan “sarana” 

mencapai sasaran sebab itu banyak peninggalan-peninggalan 

sejarah mengagumkan yang menunjukkan keefektifan 

pengorganisasian manusia pada masa lampau. Banyak definisi 

menurut para ahli mengenai organisasi, secara sederhana 

organisasi disebutkan sebagai suatu alat manusia yang digunakan 

untuk mengkordinasikan tindakan demi mencapai sesuatu yang 

diinginkan atau hasratkan.  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci 

penentu keberhasilan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang baik, berkualitas, dan potensial menjadi kebutuhan 

perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan mencari dan 

merekrut karyawan dengan SDM yang baik untuk dapat 

meningkatkan keefektivitasan organisasi dan memperoleh hasil 

kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.  

Namun setiap organisasi bukan hanya membutuhkan 

SDM yang berkualitas tetapi juga membutuhkan karyawan yang 

siap melakukan pekerjaan lebih dari sekedar tugas biasa, 

karyawan yang akan memberikan kinerja melebihi harapan. 

Dalam dunia kerja yang dinamis seperti sekarang ini, dalam hal 

ini tugas semakin sering dikerjakan dalam tim dan fleksibilitas 

sangat penting, organisasi menjadi sangat membutuhkan 

karyawan yang mampu menampilkan kinerja yang baik. 

Pada dasarnya kinerja merupakan suatu hal yang bersifat 

individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung 

pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang 
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diperoleh. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu 

proses
9
.  

Kinerja karyawan yang efektif dapat diukur berdasarkan 

kuantitas kerja, penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah 

ditetapkan, serta kualitas kerja yang baik, untuk mencapainya 

diperlukan adanya kesamaan pandangan terhadap visi, misi dan 

tujuan. Menyatukan pandangan terhadap tiga hal tersebut tidaklah 

mudah, menurut Tiffin dalam Riani, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja ada 2, yang pertama adalah variabel 

individu yaitu pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, 

motivasi, sikap dan komitmen. Yang kedua adalah variabel 

situasional, dimana dalam variabel ini menyangkut tentang 

budaya organisasi, menurutnya untuk menyatukan visi dan misi 

antara perusahaan dan karyawan diperlukan budaya organisasi 

yang kuat.  

Menurut Sutrisno, Budaya Organisasi merupakan suatu 

sistem dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau 

norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti 

dalam organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan 

masalah organisasinya. Tidak ada pribadi yang sama, tidak ada 

budaya organisasi yang identik. Para ahli dan konsultan 

mempercayai bahwa perbedaan budaya memiliki pengaruh yang 

besar pada kinerja organisasional dan kualitas kehidupan kerja 

yang dialami oleh anggota organisasi.
10

 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah kepuasan 

kerja, dengan meningkatkan kepuasan kerja diharapkan karyawan 

dapat bekerja secara produktif dan profesional sehingga kinerja 

yang dicapainya akan lebih memuaskan. Menurut Setiawan dan 

Ghozali kepuasan kerja adalah kondisi menyenangkan atau secara 

emosional positif berasal dari penilaian seseorang atas 

pekerjaannya atau pengalaman kerjanya. Kepuasan kerja juga bisa 

diartikan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

                                                 
9 Nurlaila, Manajemen Sumber Daya Manusia I  (Jakarta, Penerbit 

Lepkhair,2001), hlm.71  
10 Sutrisno, Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), hlm.2  
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menyenangkan dngan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka. berkompetisi dengan pesaing dalam suatu organisasi.  

Hasil dari suatu budaya yang kuat adalah budaya tersebut 

akan meningkatkan perilaku yang konsisten yang dapat 

menciptakan keefektifan organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan. Namun apabila budaya tersebut tidak baik, maka tujuan 

kan menuju arah yang salah. Jika budaya suatu organisasi tidak 

memberikan hal yang positif bagi organisasi maka hasil yang akan 

dicapai atau kinerja organisasi akan buruk, karena budaya 

perusahaan menginformasikan kepada karyawan tentang 

bagaimana perilaku karyawan yang semestinya. 
11

 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

didirikan 50 tahun yang lalu, telah berkembang menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang cukup maju, dengan jumlah mahasiswa 

aktif tahun + 30.000 mahasiswa Pada awal-awal 

perkembangannya IAIN Raden Intan Lampung mengembangkan 

budaya organisasi yaitu sidik, amanah, khusuk, istiqomah 

kemudian dikembangkan menjadi 7 budi utama, yaitu adil, jujur, 

visioner, tanggung jawab, peduli, disiplin dan kerjasama, dan 

terakhir manajemen IAIN Raden Intan Lampung meringkas 

budaya tersebut menjadi disiplin, jujur dan tanggung jawab.
12

 

Pada tahun 2014 pimpinan kembali mengembangkan 4 budaya 

organisasi yaitu budaya disiplin, jujur dan bertanggungjawab, 

budaya kerja yang kreatif, budaya kerja yang ramah lingkungan 

dan budaya kerja yang sadar akan nilai lokal. 
13

  

Kemudian pada bulan April 2018, setelah resmi beralih 

dari IAIN menjadi UIN Raden Intan Lampung, budaya organisasi 

yang dikembangkan pun menjadi berbeda yaitu Intelectually, 

Spiritually, Integrity. Dengan adanya budaya organisasi yang 

                                                 
11 Anwar Ikhsan,   Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan  Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Non Dosen Pada Universitas Mercu Buana 

Jakarta (Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret 2016), hlm 

18 
12 Aplikasi Raden Intan, Sistem Informasi Akademik, diakses pada tanggal 16 

Desember 2018, pukul 18.00 WIB  
13 Wawancara dengan pihak Akademik Pusat, Bpk Matin, Pada tanggal 10 

Desember 2018  
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dikembangkan dan diterapkan tersebut agar menunjang tingkat 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan sehingga dapat menunjang 

pencapaian tujuan perusahaan dalam rangka menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan yang bermutu. 
14

 

Perubahan budaya organisasi tersebut perlu 

disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar menjadi perilaku 

kerja sehari-hari sehingga budaya organisasi tersebut menjadi 

kesadaran kolektif yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Namun demikian memang tidak mudah untuk menciptakan suatu 

kebiasaan baru, perlu dorongan, upaya-upaya yang secara 

simultan dan kontinyu agar budaya organisasi tersebut menjadi 

kebiasaan yang positif.  

Keberhasilan atau peningkatan karyawan hampir selalu 

dikaitkan dengan budaya yang kuat memiliki dampak yang lebih 

besar terhadap sikap karyawan. Semakin banyak anggota 

organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar 

komitmen karyawan terhadap nilai-nilai tersebut, maka makin 

kuat suatu budaya. Budaya yang kuat jelas akan memiliki 

pengaruh yang besar dalam sikap organisasi dibandingkan dengan 

budaya yang lemah. Suatu budaya yang kuat akan 

memperlihatkan kesepakatan yang tinggi mengenai tujuan 

organisasi diantara anggotanya. Kebulatan suara terhadap tujuan 

akan membentuk keterikatan, kesetiaan dan komitmen organisasi. 

Dengan begitu akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi.  

Pandangan Islam memberikan suatu kewajiban moral bagi 

setiap warga masyarakat muslim untuk berusaha semaksimal 

mungkin melaksanakan semua syari‟ah (aturan) Islam di segala 

aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan 

(ekonomi) dan lebih khusus pada urusan etika kerja dalam. Dalam 

etika atau budaya organsasi yang merupakan bagian ekonomi 

Islam, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syari‟ah) yang harus 

dilaksanakan dalam bidang tersebut. Karakteristik budaya 

organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja organisasi 

                                                 
14 Wawancara dengan pihak Akademik Pusat, Bpk Matin, Pada tanggal 10 

Desember 2018 
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adalah sebagai berikut: Pertama, bekerja merupakan salah satu 

pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah Seorang muslim 

harus menyadari bahwa diciptakan manusia termasuk dirinya 

adalah sebagai khalifah fl ard}i (pemimpin dibumi) yang harus 

mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang mampu 

menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dimuka bumi ini. 

Seorang muslim meyakini apapun yang diciptakan Allah dibumi 

untuk kebaikan, dan apapun yang Allah berikan kepada manusia 

sebagai sarana untuk menyadarkan atas fungsinya sebagai 

pengelola bumi (khalifah). 

Seorang muslim juga menyadari bahwa Allah Swt 

mengirimkan umat Islam didunia adalah pembawa misi rahmatan 

lil „alamiin (rahmat untuk seluruh „alam). Sebagaimana frman 

Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 30
15

: 

                             

                         

                              

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfrman kepada para 

malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: 

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?” Tuhan berfrman: 

“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui. 

 

Maka dalam rangka fungsi sebagai khalifah fl ardhi 

(pemimpin dibumi) dan membawa rahmat untuk seluruh alam 

                                                 
15 Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur‟an Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), h.150 



 
 

9 

salah satu usahanya adalah mengelola bumi ini untuk memenuhi 

keperluan hidupnya. Demikian juga seorang muslim menyadari 

bahwa berbagai macam sumber daya merupakan pemberian Allah 

Swt. Pemberian tersebut merupakan kepercayaan Allah terhadap 

umatnya, agar mereka dapat memanfaatkan secara efsien dalam 

rangka memenuhi kesejahteraannya. Sebagaimana frman Allah 

Swt. Dalam surat Al-Jātiyah: 13
16

: 

                              

                   

Artinya : “Dan dia menundukan untukmu apa yang ada dilangit 

dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai 

rahmat) daripada-Nya. Seungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tandatanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfkir”. Dalam 

ayat Allah yang lain yaitu dalam surat Al-Baqarah: 

29: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang 

ada di bumi untuk kamu dan di berkehendak menuju 

langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia 

mahamengetahui segala sesuatu” 

Kedua, Bekerja merupakan “ibadah” Berangkat dari 

fungsi umat Islam sebagai khalifah fl ardhi dimuka bumi, dan 

pembawa rahmatan lil „ālamin inilah maka perlulah seorang 

muslim bertanggung jawab terhadap pengelolaan isi bumi dan 

segala isinya. Oleh karena itu proses mengelola isi bumi menjadi 

penting bagi seorang muslim demi tercukupi keperluan hidupnya. 

Bekerja merupakan ibadah, sebaga seorang muslim bekerja sama 

artinya dengan mengaktualisasikan salah satu ilmunya Allah yang 

telah diberikan kepada manusia (Sudarsono, 2004). Islam 

menganjurkan dan mendorong proses bekerja/ produksi 

mengingat pentingnya kedudukan produksi dalam menghasilkan 

sumber-sumber kekayaan. Bekerja juga merupakan bagian 

                                                 
16 Ibid., hlm.250 
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penguat sekaligus sumber yang mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Allah Swt. berfrman dalam surat al Mulk 15
17

: 

                          

              

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah disegala penjurunya dan 

makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan Hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.” 

Dalam ayat lain, Allah Swt. Berfrman dalam surat al 

A‟raf 

ayat 32
18

: 

                       

                              

                       

Artinya : “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya 

untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang 

mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: 

“Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang 

yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus 

(untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah 

kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang 

Yang Mengetahui. 

 

Penulis memadang budaya organisasi dan kepuasan kerja 

sebagai salah satu penunjang dalam proses kerja yang dapat 

                                                 
17 Ibid., hlm.398 
18 Ibid., hlm.495 
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berakibat terhadap peningkatan kinerja karyawan pada suatu 

organisasi, oleh karena itu, penulis melakukan penelitian kepada 

karyawan di UIN Raden Intan Lampung, mengenai pentingnya 

budaya perusahaan dan kepuasan kerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Penelitian ini sebelumnya telah banyak dilakukan diantaranya 

adalah Rani Mariam, penelitian ini mengenai pengaruh budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (persero), responden yang digunakan 

sebanyak 115 karyawan, menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM). 
19

 

 Rizal, penelitian ini mengenai pengaruh faktor budaya 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Kota 

Semarang. Adapun metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik simple random sampling.
20

 

Perbedaan penelitan ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah variabel budaya organisasi yang digunakan adalah budaya 

organisasi yang diterapkan di UIN Raden Intan Lampung dan 

akan dlakukan analisis mengenai bagaimana budaya organisasi  

yang diterapkan di UIN Raden Intan Lampung. kemudian objek 

yang menjadi tempat penelitian menjadi berbeda karena belum 

ada yang pernah meneliti tentang budaya organisasi islam dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di lingkungan UIN 

Raden Intan Lampung. sedangkan persamaan penelitian yang ada 

terletak pada variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja serta 

kinerja karyawan yang digunakan dengan penggunaan 

standar/kriteria yang berbeda. 

                                                 
19 Mariam, Rani, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai Variabel 

Intervening. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro. 
20 Rizal, M. H., Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Wilasa Citarum Kota Semarang. Skripsi. 

Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap kinerja karyawan di UIN Raden Intan 

Lampung itu sendiri, adapun Judul skripsi ini yakni: Pengaruh 

Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan di UIN Raden Intan Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan di UIN Raden Intan Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di UIN Raden Intan Lampung? 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di UIN Raden Intan Lampung dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening? 

5. Bagaimana Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja 

terhadap Kinerja Karyawan di UIN Raden Intan Lampung 

dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

kinerja karyawan di UIN Raden Intan Lampung 

b. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan di UIN Raden Intan Lampung 

c. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

kinerja karyawan di UIN Raden Intan Lampung 

d. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

kinerja karyawan di UIN Raden Intan Lampung dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
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e. Untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kepuasan kerja terhadap Kinerja Karyawan di UIN Raden 

Intan Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai 

pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja di UIN 

Raden Intan Lampung dan pengaruhnya terhadap Kinerja 

Karyawan di UIN Raden Intan Lampung. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi serta gambaran kepada masyarakat umum 

tentang budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Sehingga masyarakat umum 

mengetahui pengaruh  budaya organisasi dan kinerja 

karyawan 

terhadap budaya organisasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang 

dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan 

tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

yang disebut juga sebagai standar pekerjaan.
21

 

Ada banyak definisi para ahli tentang kinerja, 

beberapa diantaranya adalah:  

a) Menurut Bernadin dan Russel, “Kinerja adalah 

catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu”.   

b) Menurut Soeprihanto, “Kinerja atau prestasi kerja 

adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu, misalnya standar, target, sasaran, atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

disepakati bersama. 

c) Menurut Sentngono, “Kinerja adalah atau prestasi 

kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
22

 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang, sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Kinerja karyawan merupan suatu hal yang sangat penting 

                                                 
21 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Jakarta: Erlangga, 

2012), hlm. 231 
22 Abu Fahmi dkk, HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber 

Daya Manusia Berbasis Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 

179 
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dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Isra ayat 

84 yang berbunyi, yaitu: 

                     

      

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalanNya.”(Q.S. Al-Isra: 84).
23

 

 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut profit oriented dan non 

profit oriented yang dihasilkan selama satu periode 

tertentu.
24

 Kinerja dipandang sebagai proses maupun hasil 

pekerjaan, dimana kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil 

kerja.
25

 

Kinerja menurut Islam tidak berbeda dengan kinerja 

menurut para ilmuwan adalah prestasi kerja artinya 

sesuatu yang dicapai setelah melakukan suatu pekerjaan. 

Dalam arti sempitnya yaitu imbalan atau balasan dari 

suatu pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
26

  

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-

Najm 39-41: 

                                                 
23 Departemen Agama RI, Al-Quran al-Karim Mushaf Al-Quran dan Tajwid 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 290 
24 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 2 
25 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 81 
26 Sutono dan Fuad Ali Budiman, Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja 

Islami Terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah Baitul Maal 

Wat Tanwil Di Kecamatan Rembang (Kudus: Jurnal Analisis Manajemen, 2009), hlm. 

46 
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Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa 

yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya 

usahanya itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya), kemudian akan diberi balasan 

kepadanya dengan balasan yang paling 

sempurna”(Q.S. An-Najm: 39-41).
27

 

Dari beberapa pengertian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang diperoleh oleh seorang pekerja atau sekelompok 

pekerja dalam organisasi yang telah ditentukan dan 

disepakati satu sama lainnya. 

Islam memberikan hak bagi setiap orang untuk 

memilih pekerjaan apa yang ingin dilakukannya, selama 

pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat 

Islam. Islam mengajarkan tentang pentingnya bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah Q.S. Al-Jumuah Ayat 10:  

                     

                  

Arti: “Apabila telah ditunaikan shalat. Maka 

bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-

banyaklah supaya kamu beruntung”(Q.S. Al-

Jumuah: 10)
28

 

 

                                                 
27 Departemen Agama RI, Al-Quran al-Karim Mushaf Al-Quran dan Tajwid 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 527 
28Ibid., hlm. 554 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia hendaknya 

bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Pekerjaan yang 

dilakukan tentu saja harus merupakan pekerjaan yang 

halal dan sesuai ajaran Islam. Karena dalam pandangan 

Islam pekerjaan juga dianggap sebagai ibadah. Dan dalam 

melakukan pekerjaan hendaknya selalu bersikap 

professional, sehingga akan memperoleh pencapaian 

(kinerja) yang baik.  

2. Faktor-faktor yang Mempengruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Sudarmanto, kinerja tidak terjadi dengan 

sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa factor 

yang mempengaruhi kinerja. Berikut ini adalah factor-

faktor yang mempengaruhi kinerja: 

a) Faktor Individu (Personal Factors) 

Faktor individu berkaitan dengan keahlian, 

motivasi, komitmen. 

b) Faktor Kepemimpinan (Leadership Factors) 

Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas 

dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh 

pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. 

c) Faktor Kelompok/Rekan Kerja (Team Factors) 

Faktor kelompok/rekan kerja berkaitan dengan 

kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. 

d) Faktor Sistem (System Factors) 

Faktor system berkaitan dengan system/metode 

kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh 

organisasi. 

e) Faktor Situasi (Situational Factors) 

Faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan 

perubahan lingkungan, baik lingkungan internal 

maupun eksternal.
29

 

                                                 
29Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, 

Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi) (Yogyakarta: Pustaka Pustaka 

Pelajar,2009), hlm. 47 
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f) Faktor Budaya Organisasi 

Faktor budaya organisasi berkaitan dengan 

norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai 

suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. 

g) Faktor Kepuasan Kerja 

Faktor kepuasan kerja berkaitan dengan sikap 

karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan 

dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, 

imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang 

menyangkut faktor fisik dan psikologis. 

3. Unsur-unsur Pengukuran Kinerja Karyawan 

Secara garis besar kinerja diketahui melalui apa yang 

perlu dan harus diukur dari perilaku kerja yang mencerminkan 

unsur-unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu aspek 

kondisi lingkungan kerja fisik dan social, dan aspek 

kepribadian tenaga kerja.
30

 Perkembangan dan kemajuan ilmu 

manajemen dan khususnya sumber daya manussia terjadi 

akibat evolusi dalam berbagai konsep dan teknik yang 

digunakan oleh manajemen. Salah satu teknik dalam bidang 

sumber daya manusia yang juga mengalami evolusi tersebut 

adalah pendekatan terhadap penilaian prestasi karyawan. Putti 

menyebutkan bahwa objek penilaian kinerja mengalami 

evolusi dari pendekatan yang berpusat pada individu 

(individual approach centered) bergerak ke arah pekerjaan 

(job centered),dan akhirnya berpusat pada sasaran (objective 

centered). Dalam kaitan ini juga dapat dikatakan sebagai 

input-proses-output, yaitu individu sebagai input dalam 

bentuk traits atau personalitasnya. Pendekatan karakteristik 

melakukan penilaian terhadap karakter atau karakteristik 

pribadi seorang individu. Karakter umum yang dinilai adalah 

tingkat inisiatif, kemampuan memutuskan, dan kemampuan 

                                                 
30 Sutono dan Fuad Ali Budiman, Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja 

Islami Terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah Baitul Maal 

Wat Tanwil Di Kecamatan Rembang (Kudus: Jurnal Analisis Manajemen, 2009), hlm. 

46 
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mempertanggungjawabkan. Pendekatan job centered lebih 

menitikberatkan pada pendekatan perilaku, yaitu bagaimana 

seorang sebenarnya berperilaku. 

Perilaku seseorang dalam proses pelaksanaan kerja 

berperan penting dalam peningkatan kinerja. Karena itu, job 

centered approach disebut juga sebagai evaluasi kinerja yang 

berorientasi pada proses kerja tersebut, maka penilaian kinerja 

atas dasar job centered, yaitu penilaian kinerja yang 

didasarkan pada baik buruknya perilaku seseorang.
31

 

Pergeseran kemudian terjadi ke arah orientasi output, 

yaitu penilaian kinerja seseorang didasarkan pada hasil 

(outputs) dan biasanya juga disebut sebagai result oriented 

performance appraisal. Penilaian kinerja atas dasar result atau 

sasaran biasanya dilakukan dalam manajemen yang berbasis 

pada MBO (Management By Objective). 

a) Kinerja yang berorientasi pada input: Sistem ini 

merupakan cara tradisional yang menekankan pada 

pengukuran atau penilaian ciri-ciri kepribadian karyawan. 

Ciri-ciri atau karakteristik kepribadian yang banyak 

dijadikan objek pengukuran: kejujuran, ketaatan, disiplin, 

loyalitas, kreativitas, adaptasi, komitmen, sopan santun, 

dan lain-lain. 

b) Kinerja yang berorientasi pada proses: Melalui sistem ini, 

kinerja atau prestasi karyawan diukur dengan cara menilai 

sikap dan perilaku seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya, dengan kata lain penilaian 

masih tetap tidak difokuskan langsung pada kuantitas dan 

kualitas hasil yang dicapainya, yang dilakukan adalah 

meneliti bagaimana tugas-tugas dilakukan dan 

membandingkan perilaku dan sikap yang diperlihatkan 

dengan standar yang telah ditetapkan untuk setiap tugas 

yang telah dibebankan padanya. 

                                                 
31 Abu Fahmi dkk, HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber 

Daya Manusia Berbasis Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 

180-181 
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c) Kinerja yang berorientasi pada output: Sistem ini biasa 

juga disebut sistem manajemen kinerja yang berbasiskan 

pencapaian sasaran kerja individu. Sistem ini berfokus 

pada hasil yang diperoleh atau dicapai oleh karyawan. 

System ini berbasis pada metode manajemen kinerja 

berbasiskan konsep Manajemen Berdasarkan Sasaran 

(Management By Objective/MBO). 

Dalam praktik penilaian kinerja biasanya ketiga 

system penilaian kinerja itu dikombinasikan antara 

traits/input, behaviour/proses, dan result/hasil. Dengan 

demikian untuk pengukurannya dapat digunakan faktor-

faktor, antara lain kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, 

kreativitas, komitmen, sopan santun, kualitas hasil kerja, 

jumlah hasil kerja, dan ketepatan waku hasil kerja.
32

 

4. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Mc Gregor mengklasifikasikan tujuan penilaian kinerja 

dapat dibagi tiga bagian, yaitu
33

:  

a) Administratif, menyediakan dengan rapi cara untuk 

menentukan promosi, mutasi karyawan dan kenaikan 

gaji.  

b) Informatif, memberi masukan data kepada manajemen 

mengenai kekuatan dan kelemahan dari para 

bawahannya langsung dan individu-individu lainnya 

dalam organisasi.  

c) Motivasional, menciptakan pengalaman belajar yang 

dapat memotivasi para pegawai untuk mengembangkan 

diri sendiri dan meningkatkan kinerja mereka. 

Menurut Ruky, ada sejumlah tujuan yang biasanya 

dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah system 

manajemen kinerja, antara lain
34

: 

                                                 
32 Ibid., hlm. 181-182 
33 Mc Gregor, Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek (Manajemen 

Sumber Daya Insani (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.636 
34 Achmad S. Ruky, Sistem Manajemen Kinerja (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), hlm. 20 
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a) Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik secara 

individu maupun sebagai kelompok, sampai setinggi-

tingginya dengan memberikan kesempatan pada 

mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri 

dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan. 

b) Peningkatan akan terjadi pada prestasi karyawan 

secara perorangan pada gilirannya akan mendorong 

kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, 

yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas. 

c) Merangsang minat pengembangan pribadi dengan 

tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi 

serta potensi karyawan dengan cara memberikan 

umpan balik pada mereka tentang prestasi mereka. 

d) Membantu perusahaan untuk dapat menyusun 

program pengembangan dan pelatihan karyawan yang 

lebih tepat guna. Pada gilirannya usaha ini akan 

membantu perusahaan untuk mempunyai pasokan 

tenaga yang cakap dan terampil yang cukup untuk 

pengembangan perusahaan dimasa depan. 

e) Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan 

prestasi kerja pegawai dengan tingkat gajinya atau 

imbalannya sebagai bagian dari kebijakan dan system 

imbalan yang baik. 

f) Memberikan kesempatan pada pegawai untuk 

mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaan atau 

hal-hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Dengan 

demikian jalur komunikasi dan dialog akan terbuka 

sehingga proses penilaian prestasi kerja diharapkan 

dapat mempererat hubungan antara atasan dan 

bawahan. 
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5. Indikator Kinerja Karyawan 

Dalam pengukuran kinerja penelitian ini dapat 

digunakan faktor-faktor antara lain (Abu Fahmi, 2014)
35

: 

1)  Kejujuran 

Kejujuran dalam hal ini berkaitan dengan 

mengutamakan kejujuran dalam berbicara. 

2) Komitmen  

Komitmen dalam hal ini berkaitan dengan 

mampu melakukan pekerjaan dengan baik sesuai 

dengan kewajiban yang ditetapkan. 

3) Disiplin 

Disiplin dalam hal ini berkaitan dengan 

melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan aturan 

kantor dan tepat waktu. 

4) Loyalitas  

Loyalitas dalam hal ini berkaitan dengan 

melakukan pekerjaan dengan maksimal dan 

mementingkan pekerjaan yang ada. 

5) Kreativitas  

Kreativitas dalam hal ini berkaitan dengan 

mampu menciptakan ide baru dalam setiap 

kesempatan sehingga mampu untuk memberikan satu 

masukan yang baik pada perusahaan. 

6) Ketaatan   

Ketaatan dalam hal ini berkaitan dengan 

ketaatan pada setiap aturan yang ditetapkan dalam 

organisasi atau perusahaan. 

 

 

 

                                                 
35 Ayu Maryani dan Hayatul Muthmainnah Rusmahafi, Analisis Pengaruh 

Kompetensi Syariah, Kompensasi Islami Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Ternate) ( Jurnal Ekonomi Islam 

Volume 8, Nomor 1, Mei 2017), hlm. 56 
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7) Sopan santun  

Sopan santun dalam hal ini berkaitan dengan 

mampu untuk menjaga setiap perbuatan kepada orang 

lain, baik tutur kata maupun sikap. 

8) Kualitas hasil kerja  

Kualitas hasil kerja dalam hal ini berkaitan 

dengan hasil kerja yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

9) Jumlah hasil kerja 

Jumlah hasil kerja dalam hal ini berkaitan 

dengan hasil kerja yang didapatkan atau diselesaikan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

10)  Ketepatan waktu hasil kerja 

Ketepatan waktu hasil kerja dalam hal ini 

berkaitan dengan mampu untuk menyelesaikan setiap 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

6. Kinerja Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Perbuatan baik selalu bermanfaat bagi orang lain dan 

harus disertai dengan manjemen kerja yang baik pula. Dalam 

manajemen manusia adalah unsur utama. Elemen manusia 

dalam manajemen terdiri atas para pengusaha, para mitra  

usaha, para karyawan, dan para importir. Usaha yang 

bermanfaat merupakan tujuan utama dalam manajemen. Agar 

manusia dapat terinvestasi dengan baik sehingga terealisasi 

usaha atau pekerjaan yang bermanfaat terlebih dahulu harus 

mengenal elemen manusia itu, biasanya meliputi kebiasaan, 

dan tingkah laku, keistimewaan dan kelemahan, 

kekurangan,dan keutamaan, pendorong dan penghalang, atau 

perbedaan dan persamaannya. 

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan 

umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut 

adalah Al-qur‟an dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran 
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Islam yang menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip 

umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang 

dan waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan 

kehidupan yang berbudaya. Hal ini tentunya dapat dipakai 

untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan 

tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis, budaya dan etos 

kerja bagi orang muslim pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya.
36

 

Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia tidaklah 

sebatas mengarahkan, lebih lanjut dari itu Al-Qur‟an memberi 

petunjuk manajerial untuk mengerjakan pekerjaan atau usaha 

yang bermanfaat, serta menerapkan dasar-dasar kaidah yang 

diajarkan Al-Qur‟an merupakan satu-satunya kitab yang 

memuat contoh bagaimana mengubah manusia dari 

kebiadaban, kebodohan dan keterbelakangan, menjadi 

manusia yang beradab, berilmu dan maju dari manusia yang 

kehilanagn power karena perselisihan antar suku, menjadi 

manusia yang dapat menginvestasikan kekuatan untuk 

mewujudkann kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu 

mempelajari Al-Qur‟an dari dimensi pengembangan SDM 

agar mengerjakan perbuatan atau usaha yang bermanfaat 

dapat memurnikan kaidah-kaidah manajemen praktis dan 

baru. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan 

berinteraksi dalam suatu komunitas sosial dengan cara yang 

teratur. Manusia harus mengatur kelompok-kelompok yang 

ada menggunakan manajeman yang benar agar satu sama lain 

dapat berinteraksi dengan harmonis. Sebab manusia 

diciptakan dalam kehidupan ini antara lain adalah untuk 

berkompetisi, siapa yang terbaik dalam usaha dan 

                                                 
36Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2004), hlm 

225 
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pekerjaannya.
37

  Firman Allah dalam Al-Qur‟an yang 

berbunyi: 

                         

        

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 

menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik 

amalnya. Dan Dia lagi Maha Perkasa lagi Maha 

Ampun”. (QS. Al-Mulk : 2)
38

 

Oleh sebab itu para karyawan pekerja harus selalu 

meningkatkan daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan 

daya antisipasi yang kuat. Menurut Muhammad dalam etika 

Bisnis Islami, daya pikir seseorang dapat ditingkatkan dengan 

cara: Rajin membaca dan mencatat ilmu, Rajin 

mendengarkan, Selalu berusaha, Banyak berpikir, Meneliti, 

Memecahkan masalah dan lingkungan, Rajin mengikuti 

pelatihan, Semangat keingintahuan.
39

 

  Selain itu hal penting yang perlu diperhatikan mereka 

adalah untuk selalu meningkatkan ketrampilannya. 

Sebagaimana diperintahkan oleh Alloh dalam surat Al-Mulk 

diatas, Hal ini diwujudkan oleh individu dengan melakukan 

aktivitas sebagai berikut: Rajin melakukan latihan, Selalu 

berusaha lebih baik, Selalu berusaha menemukan cara baru, 

Menghasilkan karya yang terbaik, Bekerja dengan kesalahan 

“nol”, Mengikuti acara pelatihan.
40

 

Dalam ajaran bisnis Islam juga dianjurkan mengenai 

penyeleksian karyawan, karena pada umumnya semua 

pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang teruji 

dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan serta tanggung 

                                                 
37Ali Muhammad Taufik, Praktik manajemen berbasis Al-Qur‟an (Jakarta: 

Gema Insani, 2004), hlm. 47 
38Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Toha 

Putra, 1988), hlm.955 
39Muhammad, Op.Cit., hlm.265 
40Ibid., hlm.266 
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jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Khususnya 

lagi dalam manajemen tingkat tinggi untuk pekerjaan yang 

berkaitan dengan keuangan jelas akan membutuhkan orang 

yang lebih kuat dan jujur yang benar-benar dapat menjaga 

sistem keuangan dan benar-benar jeli.  

Selain itu untuk menentukan karyawan, terutama 

untuk jabatan, harus dilakukan seleksi untuk membuktikan 

kesetiaan mereka sehingga dapat disesuaikan sifat dan 

karakter mereka dengan tugas dan tanggungjawab yang akan 

diembankan kepadanya. Sebagian pakar manajemen modern 

mengatakan bahwa “manajemen yang benar adalah 

manajemen yang didasarkan pada cara, sistem, atau etos kerja, 

bukan mendasarkan pada kualitas pekerja (jumlah karyawan) 

yang lebih mengutamakan kaidah matematis.
41

 

Memberikan kewenangan dalam mengatur 

manajemen juga merupakan suatu yang urgen. Keberadaan 

orang lain yang turut diberi kewenangan tidak hanya 

meringankan pekerjaan tetapi juga memberikan  kesempatan 

untuk mengembangkan usaha lain. Memberikan kewenangan 

berarti menginvestasikan dan mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang tersimpan pada diri orang lain. Namun 

pelaku manajemen harus membuat kaidah-kaidah dan aturan 

kerja yang tepat untuk melatih karyawan agar tetap konsekuen 

dan tekun. 

Tidak terlepas dari itu salah satu hal yang sangat 

dibutuhkan dalam manajemen adalah penilaian terhadap 

pelaksanaan kerja karyawan. Ketika hendak memberikan 

tunjangan bulanan, bonus atau tunjangan tahunan, banyak dari 

sistem manajemen yang tidak menggunakan ukuran standar 

kerja, atau pembagian tidak dilakukan secara jelas dan 

transparan. Oleh sebab itu diperlukan adanya standar kerja 

untuk menilai kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja sebagai penilaian formal serta 

sistematis yang disusun untuk mengukur prestasi kerja aktual 

                                                 
41Taufik, Op.Cit., hlm.71 
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dari seorang karyawan. Penilaian tersebut menurut Ismail 

Yusanto dan Karebet W. memiliki tujuan:
42

 

1. Menjadi dasar bagi pemberian reward 

2. Membangun dan meningkatkan hubungan antar karyawan 

3. Memberikan pemahaman yang jelas dan kongkrit tentang 

prestasi riil dan harapan atasan 

4. Memberikan feedback bagi rencana perbaikan dan 

peningkatan kerja.  

Dalam Al-Qur‟an juga ditemukan bahwa Allah 

memiliki catatan kerja bagi seluruh manusia untuk merekam 

pekerjaan dan tingkah lakunya secara rinci. Hal ini dilakukan 

sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau hukuman 

bagi mereka yang mengerjakannya untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja yang telah dibebankan kepada 

mereka. 

Catatan kinerja tersebut terdapat beberapa hal yang 

sangat bernilai yaitu sebagai berikut:
43

 

1. Semua manusia bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. 

2. Pada hari kiamat manusia akan mendapatkan buku 

catatannya terbuka. 

3. Dia minta untuk membacanya sendiri. 

4. Menghisab (menghitung) kesalahannya sendiri sebelum ia 

diharapkan pada hari kiamat. 

5. Karena itu, seseorang harus menentukan dari sekarang, 

apakah dirinya akan berjalan sesuai dengan petunjuk, 

sehingga selamat atau menyesatkan dirinya (berjalan 

dengan mengikuti petujuk) sehingga menjadi sesat. 

6. Tanggung jawab sifatnya porsenal. Seseorang tidak akan 

memikul dosa yang diperbuat oleh orang lain. 

                                                 
42Yusanto Widjajakusuma, Op.Cit., hlm.199 
43Ibid., hlm. 79 
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7. Standar yang digunakan dalam penilaian harus 

diplubikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu 

dengan standar kerja yang dibuat oleh adsministrasi. 

8. Sanksi yang telah dijatuhkan terhadap orang yang 

melanggar tidak memerlukan tinjauan ulang, namun harus 

ada petunjuk dan pengumuman terlebih dahulu. 

9. Selama catatan yang dilakukan itu rinci, penilaian pun 

akan lebih adil 

 Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur‟an yang 

berbunyi:
44

 

                  

                    

                        

Artinya : “Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat 

orang-orang bersalah    ketakutan terhadap apa   

yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: 

“Aduhai celaka Kami, kitab apakah ini yang tidak 

meninggalkan yang  kecil dan tidak (pula) yang 

besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan 

mereka dapati apa telah mereka kerjakan ada 

(tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya 

seorang juapun.” (Q.S Al-Kahfi: 49) 

Dari ayat diatas tersebut di atas telah dijelaskan 

bahwa seorang manager harus selalu mencatat hasil kerja 

(prestasi kerja) karyawannya dalam usaha untuk pemberian 

rewards atau penghargaan atas prestasi kerja karyawan 

tersebut. Oleh karena itu manajer yang baik harus bisa 

memberikan motivasi terhadap bawahannya atau 

karyawannya. Adapun beberapa unsur yang harus dimotivasi 

oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya: 

                                                 
44Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm.451 
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1. Motivasi untuk meningkatkan unsur etos dan kualitas 

kerja 

2. Memotivasi unsur pengetahuan dan ketrampilan karyawan 

3. Unsur ibadah 

4. Kejujuran. 

Unsur-unsur tersebut dapat digambarkan seperti 

gambar berikut:
45

 

Gambar 2.2: Unsur-unsur yang Dimotivasi Pemimpin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung 

 

Manajer selain harus memberikan motivasi terhadap 

karyawan juga harus bisa memberikan penghargaan dan 

hukuman. Dalam Islam terdapat basyir dan nadzir yang 

dianalogikan dengan penghargan dan hukuman. Kedua hal ini 

tidak dapat dipisahkan, karena jika hanya diberi reward saja, 

maka karyawan akan memiliki semangat melakukan sesuatu 

karena tujuan-tujuan jangka pendek. Jika yang dilakukan 

hanya aspek peringatan saja, karyawan akan cenderung takut 

dan tidak akan bisa berkembang. 

 

                                                 
45 Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek 

(Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.133 
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Maka dari itu sebagai pemimpin yang baik harus 

memiliki kemampuan sebagai berikut:
46

 

1. Mampu menggerakan motivasi para bawahan. 

2. Mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 

keahlian masing-masing dan mampu menempatkan orang-

orang pada tempat yang benar yang sesuai dengan 

bidangnya. 

3. Mampu memberikan reward terhadap karyawan yang 

melakukan tugasnya dengan baik, berupa pujian atau apa 

saja yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi 

bawahan. 

4. Mampu memberikan contoh yang baik, yakni jika 

pemimpin menganjurkan pegawainya untuk tepat waktu, 

maka ia pun harus melaksanakan juga. Dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan: 

                     

            

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 

kebajikan, sedang kamu melupakan diri 

(kewajiban) mu sendiri padahal kamu Al-Kitab 

(Taurot)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (Al-

Baqoroh : 44)
47

 

Keempat kemampuan di atas faktor yang sangat 

penting bahkan akan menentukan gerak sebuah organisasi. 

Organisasi itu akan berjalan dengan cepat, dinamis, efisien 

dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya 

jika pemimpinnya memang pemimpin yang mencerminkan 

organisasi itu. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut ini: 

 

 

                                                 
46 Ibid., hlm.16-17 
47 Ibid., hlm.17 
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Gambar 2.3 : Empat Kemampuan Manajer Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung 

 

Selain itu dalam Islam mengenai masalah kinerja juga 

memberikan tuntunan kepada setiap muslim agar mereka 

bersikap profesional dalam bidang apapun. Profesinalisme 

dalam pandangan Islam menurut Muhammad Ismail Yusanto 

dicirikan dengan 3 hal, yaitu: 

1. Kafa‟ah (Keahlian dan Kecakapan) 

Islam menetapkan bahwa seseorang yang akan 

diangkat untuk posisi, jabatan, atau tugas tertentu, terlebih 

lagi bila itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, 

haruslah orang yang memiliki keahlian dan kecakapan 

dalam tugas atau jabatan tersebut. 

2. Himmatul „Amal (Etos Kerja Tinggi) 

Selain memiliki keahlian dan kecakapan, 

seseorang dikatakan mempunyai sikap profesional jika dia 

selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam 

menjalankan tugas. Islam sangat mendorong setiap 

muslim untuk selalu bekerja keras, bersungguh-sungguh 

mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam 
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menjalankan berbagai pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggungjawab. Dorongan utama yang diberikan kepada 

muslim pada waktu bekerja adalah bahwa Islam 

memandang aktivitas bekerjanya itu merupakan bagian 

dari Ibadah. Selain itu karena adanya keinginan untuk 

memperoleh imbalan (penghargaan), baik material 

maupun non materil. 

3. Amanah (Terpercaya dan Bertanggung Jawab) 

Seorang pekerja muslim yang profesional 

haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan 

bertanggung  jawab. Sikap amanah mutlak harus ada pada 

setiap pekerja muslim, karena akan memberikan dampak 

positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan 

negara. 

Oleh sebab itu seorang muslim yang memiliki 

etos kerja tinggi menurut Toto Tasmara memiliki cirri-ciri 

sebagi berikut:
48

 

1) Memiliki jiwa kepemimpinan 

2) Selalu berhitung 

3) Menghargai waktu 

4. Tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan (positive 

improvements), karena merasa puas di dalam berbuat 

kebaikan adalah tanda-tanda kematian kreativitas. 

5. Hidup berhemat dan efisien 

6. Memiliki jiwa wiraswasta 

7. Memiliki insting bertanding dan bersaing 

8. Keinginan untuk mandiri (independent) 

9. Haus untuk memiliki sifat keilmuan 

10. Berwawasan Makro-Universal 

11. Memperhatikan kesehatan dan gizi 

12. Ulet, pantang menyerah 

13. Berorientasi pada produktivitas 

                                                 
48 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim (Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 

1995), hlm.29-60 
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14. Merperkaya jaringan silaturahmi. 

Selain itu Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung juga 

mengemukakan tentang cirri-ciri etos kerja muslim, antara 

lain:
49

 

1. Al-Shalah atau baik dan manfaat 

2. Al-Itqan atau kemampuan dan perfectness 

3. Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi 

4. Al-Mujahadah atau kerja keras dan optimal 

5. Tanafus dan ta‟awun atau berkompetisi dan tolong 

menolong 

6. Mencermati nilai waktu 

Ciri-ciri tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut 

ini: 

Gambar 2.4 Ciri Etos Kerja Muslim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung 

 

 

 

                                                 
49 Hafidhudin, Tanjung, Op.Cit., hlm.40-42 
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B. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang dianggap 

penting dan diyakini kebenarannya oleh setiap anggota 

perusahaan untuk digunakan dalam memecahkan masalah 

eksternal maupun internal yang terjadi dalam perusahaan itu 

sendiri. Budaya organisasi merupakan falsafah yang 

diciptakan oleh pendiri perusahaan dan kemudian 

dikembangkan untuk dijadikan pegangan dalam bersikap dan 

bertindak bagi seluruh karyawan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat parah ahli : 

Menurut Wibowo bahwa “budaya organisasi adalah 

nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam 

suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang”. 

Definisi ini menganjurkan bahwa budaya organisasi 

menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan 

dalam perilaku dan proses historis untuk meneruskan  nilai-

nilai dan norma -norma.
50

 

Budaya organisasi menurut Dalimunthe adalah 

norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu 

kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya 

organisasi menjadi acuan bersama di antara manusia dalam 

berinteraksi dalam organisasi.
51

 

Sedangkan menurut Soedjono budaya organisasi 

merupakan system penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai 

yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan 

perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat 

menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu 

bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan 

bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi 

tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Setiap orang 

                                                 
50 Wibowo. Budaya Organisasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 

hlm.17 
51 Dalimunthe, Asfar Halim, Pengaruh Budaya organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. (Skripsi tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm.19 
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akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar 

diterima di lingkungannya. Kepribadian seseorang akan 

dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian 

tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif 

tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui 

tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai 
52

pedoman dalam 

bertindak. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai 

budaya organisasi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan budaya organisasi adalah konsep yang 

marak dibicarakan dalam dasawarsa ini sebagai bagian dari 

Ilmu Manajemen. Bagaimanapun juga, setiap organisasi 

memang harus memiliki kerangka dasar yang berlaku sebagai 

wadah untuk menampung komponen yang paing vital, yaitu 

manusia yang mempunyai nilai dan norma. Secara implisit 

berarti adanya pengakuan akan keberadaan nilai – nilai 

manusiawi dari dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi 

yang kondusif sangat penting untuk mendorong tingkat 

kinerja karyawan yang paling produktif, nampaknya agar 

suatu karakteristik atau kepribadian yang berbeda – beda 

antara orang yang satu dengan orang yang lain dapat 

disatukan dalam suatu kekuatan organisasi maka perlu adanya 

perekat sosial yaitu budaya organisasi. 

2. Manfaat Budaya Organisasi 

Menurut Sutrisno, beberapa manfaat budaya 

organisasi adalah sebagai berikut :
53

 

a. Membatasi peran yang membedakan antara suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Setiap organisasi 

mempunyai peran yang berbedasehingga perlu memiliki 

                                                 
52 Soedjono, Pengaruh Budaya organisasi Terhadap Kinerja Perusahaan dan 

Kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya. Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, (Online), Vol. 7, No.1,(http://puslit2. petra.ac.id/ 

ejournal/ index.php/ man/article/ view/ 16136/1 6128, diakses 24 Januari 2013), hlm. 

2 
53 Sutrisno, Edy.  Manajemen Sumber Daya Manusi (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), hlm.17 
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akar budaya yang kuat dalam sistem dan 

kegiatanyang ada dalam organisasi. 

b. Menimbulkan rasa memiliki sebagai identitas para 

anggota organisasi. Dengan budaya organisasi yang kuat 

anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang 

merupakan ciri khas organisasi. 

c. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan 

kepentingan individu. 

d. Menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-

komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman 

budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi 

relatif stabil. 

Ke-empat manfaat terserbut menunjukkan bahwa 

budaya organisasi dapat membentuk perilaku dan tindakan 

karyawan dalam menjalani aktivitasnya di dalam organisasi, 

sehingga nilai-nilai yang ada dalam budaya organisasi perlu 

ditanamkan sejak dini pada setiap individu organisasi. 

3. Proses Terbentuknya Budaya Organisasi 

Munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang 

kemudian tertanam dalam suatu budaya dalam perusahaan 

bisa bermula dari mana pun dari perorangan atau kelompok, 

dari tingkat bawah atau puncak. Dalam pembentukan budaya 

organisasi diperlukan waktu yang cukup lama untuk bias 

sampai diterapkan dalam suatu perusahaan. Ndraha 

menginventarisir sumber-sumber pembentuk budaya 

organisasi, diantaranya:
54

 

a. Pendiri perusahaan; 

b. Pemilik perusahaan; 

c. Sumber daya manusia asing;  

d. Luar perusahaan; 

e. orang yang berkepentingan dengan perusahaan (stake 

holder) 

f. Masyarakat 

                                                 
54 Mangkunegara, AA Anwar Prabu, Perilaku dan Budaya Organisasi 

(Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm.114 
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Pembentukan budaya tidak dapat dilakukan dalam 

waktu yang sekejap, namun memerlukan waktu dan bahkan 

biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima nilai-nilai baru 

dalam perusahaan. Bagaimana budaya organisasi dibangun 

dan dipertahankan, menurut Robbins digambarkan berikut ini: 

Gambar 2.5 Gambaran Budaya Organisasi Menurut Robbins 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya diturunkan dari filsafat pendirinya. Filsafat 

tersebut memiliki asumsi, persepsi dan nilai-nilai yang harus 

diseleksi terlebih dahulu. Seleksi ini bertujuan untuk 

menentukan kriteria yang sesuai. Hasil seleksi akan menjadi 

karakteristik budaya organisasi. Setelah adanya karakteristik 

tersebut manajemen puncak akan menentukan mana yang 

sesuai untuk dilaksanakan dan mana yang harus dihilangkan. 

Selanjutnya proses internalisasi kepada karyawan melalui 

tahapan proses sosialisasi. Keberhasilan proses sosialisasi 

tergantuk pada tingkat keberhasian mendapatkan kesesuaian 

dari nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan baru terhadap 

perusahaan dan metode sosialisasi yang dipilih manajemen 

puncak dalam mengimplementasikannya. Selain itu juga 

tergantung pada relevansi kepercayaan filosofi para pendiri 

terhadap kesempatan saat ini dan hambatanhambatan yang 

menghalangi perusahaan. 

Nilai-nilai perusahaan yang telah dipahami dan 

diyakini oleh para karyawan akan menjadi suatu kepribadian 

perusahaan. Nilai-nilai tersebut akan menjadi acuan 

keseharian karyawan dalam bekerja, berperilaku dan bertindak 

sehingga akan menjadi kinerja individu. Dengan didukung 

oleh SDM, system dan teknologi, strategi perusahaan dan 
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logistik, masing-masing kinerja individu yang baik akan 

menimbulkan kinerja perusahaan yang baik pula. 

4. Karakteristik Budaya Organisasi 

Budaya oganisasi dalam suatu organisasi yang satu 

dapat berbeda dengan yang ada dalam organisasi yang lain. 

Budaya organisasi menunjukkan ciri-ciri, sifat, atau 

karakteristik tertentu yang menunjukkan kesamaannya. 

Terminologi yang dipergunakan para ahli untuk menunjukkan 

karakteristik budaya organisasi sangat bervariasi. Hal tersebut 

menunjukkan beragamnya ciri, sifat, dan elemen yang 

terdapat dalam budaya organisasi. Karakteristik-karakteristik 

budaya organisasi menurut Robbins adalah sebagai berikut: 

a. Inovasi dan keberanian mengambil risiko (inovation and 

risk taking), adalah sejauh mana perusahaan mendorong 

para karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil 

resiko. Selain itu bagaimana perusahaan menghargai 

tindakan pengambilan risiko oleh karyawan dan 

membangkitkan ide karyawan. 

b. Perhatian terhadap detil (attention to detail), adalah sejauh 

mana perusahaan mengharapkan karyawan 

memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian 

kepada rincian. 

c. Berorientasi kepada hasil (outcome orientation), adalah 

sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil 

dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk meraih hasil tersebut seperti 

menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas. 

d. Berorientasi kepada manusia (people orientation), adalah 

sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan 

efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam perusahaan 

seperti mendorong karyawan yang menjalankan ideide 

mereka, memberikan penghargaan kepada karyawan yang 

berhasil menjalankan ide-ide. 

e. Berorientasi tim (team orientation), adalah perusahaan 

yang selalu mendukung individu-individu untuk 



 
 

40 

bekerjasama dalam tim-tim yang ada seperti dukungan 

manajemen pada karyawan untuk bekerja sama dalam 

satu tim, dukungan manajemen untuk menjaga hubungan 

dengan rekan kerja di anggota tim lain. 

f. Agresifitas (aggressiveness), adalah sejauh mana orang-

orang dalam perusahaan itu agresif dan kompetitif untuk 

menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya seperti 

persaingan yang sehat antar karyawan dalam bekerja, 

karyawan didorong untuk mencapai produktivitas optimal. 

g. Stabilitas (stability), adalah sejauh mana kegiatan 

perusahaan menekankan (status quo) sebagai kontras dari 

pertumbuhan seperti manajemen mempertahankan 

karyawan yang berpotensi, evaluasi penghargaan dan 

kinerja oleh manajemen ditekankan kepada upaya-upaya 

individual, walaupun senioritas cenderung menjadi faktor 

utama dalam menentukan gaji atau promosi. 

Setiap karakteristik tersebut berada pada bobot dari 

yang terendah sampai yang tertinggi. Oleh karena itu dengan 

menilai perusahaan berdasarkan tujuh karakteristik tersebut 

akan diperoleh gambaran gabungan atas budaya organisasi. 

Gambaran itu menjadi dasar bagi pemahaman bersama yang 

dimiliki para anggota mengenai perusahaan itu sendiri, cara 

penyelesaian urusan didalamnya dan cara para anggota dalam 

berperilaku. Para karyawan membentuk persepsi keseluruhan 

mengenai perusahaan berdasarkan karakteristik budaya 

organisasi seperti yang telah diuraikan di atas. Persepsi 

karyawan mengenai realitas budaya organisasinya menjadi 

dasar karyawan berperilaku. Bukan mengenai realitas budaya 

organisasi itu sendiri. Persepsi yang mendukung atau tidak 

mendukung berbagai karakteristik perusahaan tersebut 

kemudian mempengaruhi kinerja karyawan. 

5. Indikator Budaya Organisasi 

Budaya sebagai system makna bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari 

organisasi-organisasi yang lain.  Daft mengartikan budaya 
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sebagai sekumpulan nilai kunci, kenyakinan, pemahaman, dan 

norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu 

organisasi. Budaya merupakan pola nilai dan asumsi bersama 

mengenai bagaimana sesuatu hal dapat dilakukan dalam 

sebuah organisasi. Pola ini dipelajari oleh para anggota karena 

mereka berhubungan dengan persoalan ekternal dan internal, 

sekaligus mengajarkan anggota baru bahwa pola ini 

merupakan cara yang benar untuk diterima, dipikirkan, dan 

dirasakan.
55

 

Indikator budaya organisasi dalam penelitian ini 

berdasarkan pada budaya organisasi, yaitu
56

: 

a. Inisiatif Individu 

Inisiatif individu adalah tingkat tanggung jawab, 

kebebasan dan independensi yang dimiliki oleh sesorang. 

Dalam hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang di 

emban oleh setiap individu terhadap tanggung jawab yang 

telah diberikan dan diberikan kebebasan sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing, tetapi sesuai dengan 

norma yang berlaku pada setiap individu tersebut. 

b. Ramah 

Ramah adalah perbuatan yang di ikuti dengan sikap 

manis dari tutur kata yang diucapkan dan perilaku yang 

menjunjung tinggi budi bahasa. Dalam hal ini berkaitan 

dengan perilaku yang ditunjukkan kepada rekan kerja 

dengan selalu memberikan sikap dan tutur kata yang baik 

serta perilaku yang menjunjung tinggi budi bahasa, baik 

kepada teman kerja yang lebih muda maupun yang lebih 

tua. 

c. Terampil 

Terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, 

mampu dan cekatan. Dalam hal ini berkaitan dengan 

kemapuan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas yang 

                                                 
55 Daft, Management : Manajemen, Edisi 6 Buku 1 (Jakarta, Salemba Empat, 

2009), hlm.129  
56 Abu Fahmi, dkk, HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen SDM 

Berbasis Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 151-152 
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diberikan, serta dapat bekerja sesuai dengan yang 

diberikan dan mampu untuk menyelesaikanya dengan 

baik sesuai dengan arahan yang diberikan. 

d. Tanggap  

Tanggap adalah segera mengetahui dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini 

tanggap diartikan sebagai perilaku yang dengan segera 

membantu dan menyelesaikan setiap kali ada 

permasalahan yang ada di sekitarnya, terutama satu 

lingkaran tempat bekerja. 

e. Toleransi terhadap tindakan berisiko 

Toleransi terhadap tindakan berisiko kaitanya dalam 

budaya organisasi perlu ditekankan sejauh mana para 

pegawai dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, 

inovatif dan mengambil risiko. Budaya organisasi akan 

dikatakan baik, apabila dapat meberikan toleransi kepada 

para pegawai untuk bertindak agresif dan inovatif dalam 

memajukan perusahaan. 

f. Pengarahan 

Pengarahan dalam budaya organisasi dimaksudkan 

sehauh mana perusahaan dapat menetapkan dengan jelas 

sasaran dan harapan yang di inginkan. Hal tersebut dapat 

tercantum dalam visi, misi, dan tujuan organisasi, yang 

dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

g. Integrasi 

Intergrasi dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana 

perusahaan dapat mendorong setiap unit organisasi untuk 

bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Dengan hasil 

koordinasi yang maksimal akan menciptakan 

kekompakan dalam setiap unit dan memberikan kualitas 

pada setiap pekerjaan yang dihasilkan. 
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6. Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Pengertian Budaya Organisasi Islam 

Budaya organisasi Islami merupakan sebuah nilai 

yang diambil dan dikembangkan untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari atau kegiatan dengan menggunakan 

nilai-nilai Islam yang sesuai dengan pedoman Islam yaitu 

Al-Qur‟an dan Hadits.
57

 

Budaya organisasi Islam yang dilakukan akan 

menimbulkan perspektif Islam didalam budaya tersebut 

agar  memberikan dasar atau pijakan yang dapat 

menjadikan bentuk serta cara yang perlu diselenggarakan 

secara kolektif melalui suatu organisasi menjadikan 

seruan atau ajakan kepada seseorang (pemimpin) untuk 

mengikuti ajaran dan aturan yang ada di dalamnya, seperti 

firman Allah SWT dalam surat Q.S. Ali‟ Imran (3:110): 

                   

                        

                       

        

Arti: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu 

lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.” (Q.S Ali‟ Imran:110).
58

 

                                                 
57 Rudy Haryanto, Urgensi Sumber Daya Insani dalam Membentuk Budaya 
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Ada beberapa pendapat tentang budaya organisasi 

Islami, diantaranya:  

1) Menurut Sula, budaya organisasi Islami adalah 

pengamalan kepercayaan dan nilai-nilai Islami yang 

mewarnai seluruh pola, perilaku, sikap, dan aturan-

aturan.
59

 

2) Menurut Mas‟ud, budaya organisasi Islami adalah 

sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut 

bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan 

untuk bertindak berdasarkan aturan agama dan 

membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. 

Budaya organisasi selanjutnya menjadi identitas atau 

karakter utama organisasi yang dipelihara dan 

dipertahankan.
60

 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

budaya organisasi Islami adalah suatu sistem makna, 

nilai-nilai dan kepercayaan yang berdasarkan pada nilai 

Islami yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang 

menjadi rujukan untuk bertindak serta membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi lain.  

b. Prinsip Budaya Organisasi Islam 

Budaya organisasi Islami dibangun dengan prinsip-

prinsip Islam. Budaya organisasi Islami akan mengacu 

pada Al-Quran dan Sunah dalam menentukan benar atau 

salahnya sebuah prinsip yang dijalankan. Menurut Usman, 

prinsip budaya organisasi Islami mengedepankan prinsip-

prinsip etika dan karakter-karakter mulia yang dalam 

Islam disebut dengan akhlaqul karimah (akhlak yang 

mulia). Prinsip utama dan perilaku/akhlak mulia harus 

dimiliki dan dipraktikkan oleh seluruh organ perusahaan, 

mulai dari pimpinan hingga bawahan agar perusahaan 

benar-benar mencapai kinerja yang optimal baik dalam 

                                                 
59 Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, Syariah Marketing 

(Bandung : PT Mizan Pustaka, 2006), hlm. 590 
60 Abdul Halim Usman, Manajemen Strategis Syariah (Jakarta: Bastara Buana 

Murni, 2015), hlm. 120 



 
 

45 

pandangan manusia maupun pandangan Allah SWT. 

Berikut ini adalah prinsip utama budaya organisasi 

Islami:
61

 

1)  Prinsip Iman  

Iman menurut bahasa artinya percaya. Definisi 

Iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah 

SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para 

Rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir baik maupun 

takdir buruk. Prinsip Iman akan melahirkan kesadaran 

bahwa bekerja dan beramal saleh merupakan perintah 

Allah SWT dan akan dinilai oleh Allah, sekaligus 

akan memperoleh imbalan lebih baik dari apa yang 

telah dikerjakan, sebagaimana firman Allah SWT 

berikut:  

                

                      

        

Artinya:“Barang siapa yang mengerjakan amal 

saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, 

dan sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. an-

Nahl: 97)
62

 

   Prinsip iman dalam hal ini berkaitan dengan 

kepercayaan bahwa dalam setiap pekerjaan yang 

dilakukan terutama dalam setiap kegiatan organisasi 

adalah hal yang melahirkan kesadaran bahwa bekerja 
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merupakan perintah Allah SWT, yang dimana hal 

tersebut akan memperoleh imbalan baik di dunia 

maupun akhirat. Dengan memiliki pemahaman 

tersebut maka setiap tindakan yang akan dilakukan 

akan didasari rasa percaya diri. 

2) Prinsip Islam  

Agama Islam adalah agama yang membawa 

manusia memperoleh keselamatan dan kesejahteraan 

dunia hingga akhirat. Prinsip Islam dalam pengertian 

bahasa berarti berserah diri kepada Allah SWT, 

sehingga dalam bekerja seorang Muslim harus selalu 

berserah diri kepada Allah atas hasil dari segala 

usahanya.  

Prinsip Islam dalam hal ini berkaitan dengan 

setiap segala sesuatu yang telah dikerjakan dengan 

maksimal, mak hasil yang diperoleh semuanya 

diserahkan kepada Allah SWT dengan harapan akan 

mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan 

usaha yang dilakukan. 

3) Prinsip Ihsan  

Ihsan secara bahasa berarti keutamaan atau 

kebaikan. Ihsan berarti keyakinan bahwa Allah SWT 

senantiasa melihat dan mengawasi hamba-Nya, ihsan 

adalah suasana hati dan perilaku untuk selalu merasa 

dekat dengan Allah SWT. Pengertian dari Ihsan 

sebagaimana sabda Rasuullah SAW: “Keutamaan itu 

ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan 

kamu melihat-Nya, karena meskipun kamu tidak 

melihatnya sesungguhnya Dia melihatmu”. (HR. 

Bukhari dan Muslim).   

Prinsip Ihsan dalam hal ini berkaitan dengan 

setiap pekerjaan yang dilakukan dalam suatu 

organisasi akan mendapatkan pengawasan yang tidak 

hanya dilakukan oleh atasan dalam suatu organisasi 

tersebut, melainkan ada keyakinan bahwa Allah SWT 

tetap dan selalu akan mengawasi pekerjaan yang 
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dilakukan oleh setiap individu tersebut. Sehingga 

dengan memiliki keyakinan tersebut akan 

memberikan rasa takut untuk berbohong sehingga 

dalam melakukan setiap pekerjaan akan selalu 

memegang teguh prinsip kejujuran. 

4) Prinsip Ibadah  

Dengan meyakini bekerja adalah ibadah dimana 

semua aktivitas dalam organisasi semata-mata 

diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT akan 

mampu memberikan kekuatan bagi manajemen dan 

kru untuk menghadapi berbagai kesulitan hingga 

menimbulkan ketenangan, kepuasan dan kebahagiaan 

dalam bekerja. Ibadah terdiri dari 1). Ibadah khassah 

(khusus) antara lain shalat, puasa, zakat, dan haji, dan 

2). Ibadah „ammah (umum) yaitu semua perbuatan 

yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan 

dengan niat ikhlas karena Allah SWT, termasuk 

bekerja di dalamnya.  

Prinsip ibadah dalam hal ini berkaitan dengan 

setiap aktivitas berekrja yang diniatkan karena 

mencari rizki yang benar di jalan Allah SWT akan 

dinilai sebagai ibadah. Sehingga setiap individu akan 

memiliki rasa tanggung jawab kepada pekerjaan yang 

dilakukan karena hal tersebut dinilai senagai ibadah. 

 

 

C. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Terdapat bemacam-macam pengertian atau batasan 

tentang kepuasan kerja. Pertama, pengertian yang memandang 

kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang 

kompleks. Kedua, pengertian yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap 

pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama 

antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-
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hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Sikap 

terhadap pekerjaan ini merupakan hasil dari sejumlah sikap 

khusus individu terhadap faktor-faktor dalam pekerjaan, 

penyesuaian diri individu, dan hubungan sosial individu di 

luar pekerjaan sehingga menimbulkan sikap umum individu 

terhadap pekerjaan yang dihadapinya. 

Sutrisno, mengemukakan kepuasan kerja adalah 

keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaaan seseorang terhadap pekerjaanya dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan 

pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan 

timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya 

akan dapat menimbulkan frustasi. Sebaliknya karyawan yang 

terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, 

aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dari karyawan yang 

tidak memperoleh kepuasan kerja.
63

 

Selanjutnya Indriyani bependapat bahwa kepuasan 

kerja merupakan seperangkat perasaan karyawan tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Kepuasan 

kerja merupakan respon seseorang terhadap bermacammacam 

lingkungan kerja yang dihadapinya. Respon seseorang 

meliputi respon terhadap komunikasi organisasi, supervisor, 

kompensasi, promosi, teman sekerja, kebijaksanaan organisasi 

dan hubungan interpersonal dalam organisasi. 

Dari beberapa definisi di atas yang membahas tentang 

kepuasan kerja maka ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 

kerja adalah emosi atau perasaan seseorang yang senang atau 

tidak senang dengan pekerjaan mereka. Serta adanya harapan, 

keinginan dan tuntutan dari karyawan dengan realitas yang 

dirasakan dan didapatkan di tempat kerja. Sehingga hal ini 
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dapat menimbulkan perasaan puas atau tidak puasnya 

seseorang. 

Wexley dan Yukl menyatakan tentang teori-teori 

kepuasan yang lazim dikenal yaitu
64

: 

a. Teori Perbandingan Intrapersonal (discrepancy Theory) 

dari Porter yaitu bahwa : kepuasan atau ketidak puasan 

yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari 

perbandingan atau kesengkangan yang dilakukan 

oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah 

diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi 

harapannya. Kepuasan akan dirasakan individu tersebut 

bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi 

individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil, 

sebaliknya ketidak puasan akan dirasakan oleh individu 

bila perbedaan atau kesenjangan antara pribadai individu 

dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar. 

b. Teori Keadilan (Equity Theory) dari Zeleznik dan 

dikembangkan oleh Adam. Seseorang akan merasakan 

puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan 

adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan 

equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang 

dengan cara membandingkan dirinya dengan orag lain 

yang sekelas, sekantor, maupun ditempat lain. 

c. Teori Dua-Faktor (two Factor Theory) dari Hazberg. 

Perinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidak 

puasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Menurut 

teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori, yang satu dinamakan Dissatisfier 

atau hygiene factors dan yang lain dinamakan satisfier 

atau motivators. satisfier atau motivators adalah factor-

faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber 

kepuasan kerja yang terdiri dari prestasi, pengakuan, 

wewenang, tanggung jawab dan promosi. Dikatakan tidak 

adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan 
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kondisi sangat tidak puas, tetapi kalau ada, akan 

membentuk motivasi kuat yang menghasilkan prestasi 

kerja yang baik. Oleh sebab itu factor ini disebut sebagai 

pemuas. Hygiene factors adalah faktor-faktor yang 

terbukti menjadi sumber kepuasan, terdiri dari gaji, 

insentif, pengawasan, hubungan pribadi, kondisi kerja dan 

status. 

2. Elemen Kepuasan Kerja 

Tingkat kepuasan dipengaruhi oleh rentang yang luas dari 

variabel-variabel yang berhubungan dengan faktor-faktor 

individu, sosial & organisasi,. Menurut sopiah dari pendapat 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa dimensi dan indikator 

kepuasan kerja adalah :
65

 

a. Promosi adalah tersedianya peluang – peluang untuk 

mencapai kemajuan dalam jabatan. Promosi meliputi 

kesempatan untuk promosi, promosi pada 

kemampuan. 

b. Gaji atau upah adalah jumlah gaji atau upah yang diterima 

dan kelayakan imbalan tersebut. Indikator gaji yaitu Adil 

dan dibayarkan dengan baik. 

c. Pekerjaan itu sendiri adalah tingkat dimana hingga tugas-

tugas pekerjaan dianggap menarik dan memberikan 

peluang untuk belajar dan menerima tanggung jawab. 

Indikator dari pekerjaan itu sendiri meliputi Pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan dan menantang. 

d. Rekan Kerja, merupakan tingkat dimana rekan kerja yang 

pandai dan mendukung secara sosial merupakan faktor 

yang berhubungan dengan hubungan antara karyawan dan 

atasannya dan dengan karyawan lainnya baik yang sama 

maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

e. Supervisi, secara umum supervisi dapat di artikan sebagai 

pengarah serta pengendalian kepada tingkat karyawan 

yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi atau 
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kelompok. Dalam supervisi ini, supervisor sebagai 

pelaksana fungsi supervisi untuk melakukan 

pembimbingan mengenai fungsi dan tugas karyawan serta 

mengevaluasi atau memberi pengendalian atas kinerja 

yang telah dilakukan karyawan. 

3. Manfaat Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja sangatlah berpengaruh terhadap 

kondisi individu maupun perusahaan. Menurut Indah 

Pengaruh tersebut diantaranya yaitu:
66

 

a. Terhadap Produktivitas, Kepuasan kerja mungkin akibat 

dari produktivitas atau sebaliknya. Produktivitas yang 

tinggi menyebabkan peningkatan kepuasan kerja hanya 

jika tenaga kerja mempresepsikan bahwa apa yang telah 

dicapai perusahaan sesuai dengan apa yang mereka terima 

(gaji/upah) yaitu adil dan wajar, serta disosialisasikan 

dengan peforma kerja yang unggul. 

b. Ketidak Hadiran, Ketidak hadiran bersifat lebih spontan 

dan kurang mencerminkan ketidak puasan kerja. Tidak 

ada hubungan antara kepuasan kerja dengan ketidak 

hadiran. Sebab, ada dua faktor dalam perilaku hadir, yaitu 

motivasi dan kemampuan untuk hadir. Dengan demikian, 

faktor ketidak hadiran pada karyawan mungkin karena 

ketidak mampuan untuk hadir tetapi disisi lain bisa 

dikarenakan kurangnya kepuasan kerja karyawan tersebut. 

c. Keluarnya Pekerja (Turnover), Keluarnya dari pekerjaan 

mempunyai akibat ekonomis yang besar, maka besar 

kemungkinan hal ini berhubungan dengan ketidak puasan 

kerja. Ketidak puasan kerja dapat diungkapkan dengan 

berbagai cara, misalnya dengan meninggalkan pekerjaan. 

4. Indikator Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan atas suatu pekerjaan. 
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Hal ini tampak dalam sikap karyawan terhadap pekerjaan 

yang dihadapi dan lingkungannya. Jika karyawan merasa puas 

dalam perkerjaan, maka meraka akan bersifat positif dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan sebaliknya.  

Maka variabel kepuasan kerja dapat diukur 

menggunakan indikator yaitu
67

 : 

a. Kepuasan terhadap pembayaran 

Kepuasan terhadap pembayaran diartikan sebagai 

faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang 

dianggap layak atau tidak.  

b. Kepuasan terhadap pekerjaan 

Kepuasan terhadap pekerjaan diartikan sebagai suatu 

pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar 

tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang 

bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi 

kepuasan kerja.  

c. Kepuasan terhadap promosi 

Kepuasan terhadap promosi diartikan sebagai faktor 

yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja.  

d. Kepuasan terhadap supervisi 

Kepuasan terhadap supervisi diartikan sebagai atasan 

yang baik berarti mau menghargai pekerjaan 

bawahannya. Bagi bawahan, atasan yang baik adalah 

atasan yang memiliki figure bukan hanya sebagai atasan 

saja tetapi juga bisa dianggap sebagai teman.  

e. Kepuasan terhadap rekan kerja 

Kepuasan terhadap rekan kerja diartikan sebagai 

hubungan antara karyawan dengan atasannya dan 
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dengan karyawan lain, baik yang sama maupun yang 

berbeda jenis pekerjaannya.  

5. Kepuasan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja 

karena bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada 

Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada 

umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara positif 

(halal, baik, barokah dan tidak berbuat curang/dholim) 

sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup 

(kepuasan). 

Kepuasan kerja dalam pandangan Islam telah 

disinggung dalam ayat-ayat Al-Qur‟an. Seperti dalam surat 

At- Taubah ayat 105, yaitu: 

                            

                          

Artinya : “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” 

(QS. At-Taubah : 105) 

Sebagaimana Surat diatas menjelaskan tentang 

Segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim 

yang harus dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang 

jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah semata-

mata, oleh karenanya segala aktifitas hidup dan kehidupan 

merupakan amal yang diperintahkan dalam Islam. 

Terwujudnya kepuasan kerja pada diri karyawan 

sangat berkaitan erat dengan bagaima cara manajer 

perusahaan memperlakukan dengan adil terhadap 

karyawaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-
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Maidah ayat 8 yang berbunyi: 

                     

                    

                       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

Jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8) 

Ayat diatas menjelaskan kaitan dengan motivasi 

berproduksi yang mana hasil dari pekerjaan kita akan 

memberikan keuntungan secara financial, yang membuat kita 

merasa puas, karena ada timbale balik atau kompensasi dari 

jerih payah kita. Allah SWT juga berfirman dalam Surat As-

Saba‟ Ayat 4 yaitu: 

                     

            

Artinya : “Supaya Allah memberi Balasan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh. mereka itu adalah orang-orang 

yang baginya ampunan dan rezki yang 

mulia” (QS. As-Saba‟ : 4) 

Kesimpulan dari ayat-ayat di atas bahwa apa yang 

dilakukan manusia pasti ada imbalan setimpal atas apa yang 

telah dikerjakannya. Baik itu perbuatan buruk maupun 

perbuatan yang baik. Kualitas pekerjaan yang prima akibat 
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ketekunan, kecermatan akan membuat pekerjaan kita diharga 

oleh orang dan akan membuat kita merasakan kepuasaan. 

Sehingga dalam terwujudnya kepuasan kerja pada diri 

karyawan sangat berkaitan erat dengan bagaima cara 

manajer perusahaan memperlakukan dengan adil terhadap 

karyawaannya. 

 

D. Variabel Mediasi (Intervening) 

Variabel intervening adalah variabel yang secara 

teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel ini merupakan variabel 

penyela atau antara variabel independen dan dependen, 

sehingga variabel independen secara tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah 

kinerja karyawan. Menurut minner kinerja adalah bagaimana 

seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berprilaku sesuai 

dengan tugas yang telah di sebabkan. Kinerja merupakan 

perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan.
68

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang 

sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang 

mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan 

dengan budaya organisasi dan kepuasan kerja dalam upaya 

meningkatkan kinerja kryawan yang dapat dijadikan acuan dan 

masukan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

Soedjono, penelitian mengenai pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja perusahaan dan kepuasan kerja 

karyawan pada terminal penumpang umum di Surabaya. 

Structural Equation Modelling (SEM) dipakai untuk menganalisa 

model dengan bantuan program AMOS 4.0. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari budaya 

organisasi terhadap kinerja perusahaan, ada pengaruh signifikan 

dari kinerja perusahaan terhadap karyawan, ada pengaruh 

signifikan dari budaya organisasi terhadap kepuasan pelanggan, 

tidak ada pengaruh langsung dari budaya organisasai yang 

diarahkan pada kinerja perusahaan terhadap kepuasan karyawan.
69

  

Abdulloh, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh langsung budaya organisasi, locus of control dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh budaya 

organisasi dan locus of control terhadap kinerja karyawan secara 

tidak langsung, yaitu melalui variabel intervening kepuasan kerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, locus 

of control dan kepuasan kerja secara langsung mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh tidak langsung terhadap variabel kinerja karyawan, 

variabel budaya organisasi dan locus of control berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, 

kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan.
70

  

Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Mustika dengan 

judul  Pengaruh Budaya Organisasi, Terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Variabel Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Gradiska Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2013). Hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukkan: 1) Ada pengaruh signifikan budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, dibuktikan nilai t-

hitung (6,739) > t-tabel (2,045), 2) Ada pengaruh signifikan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dibuktikan nilai t-

hitung (4,343) > t-tabel (2,048), 3) Ada pengaruh signifikan 

                                                 
69 Soedjono, Pengaruh Budaya organisasi Terhadap Kinerja Perusahaan dan 

Kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya. Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, (Online), Vol. 7, No.1, (http://puslit2.petra.ac.id), 
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70 Abdulloh, Pengaruh Budaya organisasi, Locus Of Control dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. 

Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 
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budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, dibuktikan nilai t-

hitung (3,181) > t-tabel (2,048), 4) Ada pengaruh signifikan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui variable 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening, dibuktikan nilai 

pengaruh tidak langsung variabel budaya organisasi terhadap 

variabel kinerja karyawan (0,433) > dibandingkan nilai pengaruh 

langsung variabel budaya organisasi terhadap variabel kinerja 

karyawan (0,406).
71

 

Perbedaan penelitan ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah variabel budaya organisasi yang digunakan adalah budaya 

organisasi yang diterapkan di UIN Raden Intan Lampung dan 

akan dlakukan analisis mengenai bagaimana budaya organisasi  

yang diterapkan di UIN Raden Intan Lampung. kemudian objek 

yang menjadi tempat penelitian menjadi berbeda karena belum 

ada yang pernah meneliti tentang budaya organisasi islam dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di lingkungan UIN 

Raden Intan Lampung. sedangkan persamaan penelitian yang ada 

terletak pada variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja serta 

kinerja karyawan yang digunakan dengan penggunaan 

standar/kriteria yang berbeda. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian 

tujuan organisasi. kinerja merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar 

yang ditetapkan. Dengan demikian kinerja memfokuskan pada 

hasil kerjanya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh 

manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku 

manusia di dalam suatu organisasi yang memenuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan untuk mencapi hasil yang 
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diinginkan.  Dalam pengukuran kinerja penelitian ini dapat 

digunakan faktor-faktor antara lain (Abu Fahmi, 2014): Kejujuran, 

Ketaatan, Disiplin, Loyalitas, Kreativitas, Komitmen, Sopan 

santun, Kualitas hasil kerja, Jumlah hasil kerja, Ketepatan waktu 

hasil kerja.
72

 

Budaya organisasi berdasarkan penelitian Mashrukhin dan 

Waridin menyatakan, setiap peningkatan budaya organisasi kearah 

yang lebih kondusif akan memberikan sumbangan yang sangat 

berarti untuk peningkatan kinerja karyawan. Hal ini juga didukung 

dengan hasil Appelbaum yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi antara lain orientasi pada proses dan hasil, orientasi 

karyawan dan pekerjaan, profesionalisme, sistem manajemen 

terbuka dan tertutup, evaluasi dan normatif. Gordon 

mengemukakan keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung 

pada keberhasilannya dalam menciptakan budaya organisasi yang 

khas sebagai bagian dari rencana strategik. 

Indikator budaya organisasi dalam penelitian ini 

berdasarkan pada budaya organisasi, yaitu
73

: Tanggap, Sigap 

dalam melayani rekan kerja, tanpa membeda-bedakan status, suku, 

agama, ras, usia dan sebagainya. Ramah, Ramah dan semyum 

terhadap rekan kerja. Terampil, Cermat baik dalam bekerja 

maupun mengerjakan tugas yang diberikan. 

Studi tentang kepuasan kerja telah dilakukan sejak lama 

dan jumlahnya cukup banyak, dikaitkan dengan tingkat 

produktivitas maupun kinerja karyawan. Kepuasan kerja 

merupakan salah satu ikuran dari kualitas kehidupan dalam 

organisasi dan akan menjadi prediksi yang tidak baik apabila 

kepuasan kerja tidak menyebabkan peningkatan kinerja. Indikasi 

kepuasan kerja biasanya dikaitkan dengan tingkat absensi, tingkat 

perputaran tenaga kerja, dimana dimana kedua hal tersebut dapat 

memunculkan cost yang tinggi dalam organisasi sehingga 
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perusahaan sangatlah beralasan secara ekonomi untuk concern 

terhadap kepuasan kerja, karena sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan dan efektivitas organisasi. 

karyawan yang puas berkemungkinan lebih besar untuk 

berbicara secara positif tentang organisasi, membantu rekan kerja, 

dan membuat kinerja pekerjaan mereka melampaui perkiraan 

normal, lebih dari itu karyawan yang puas mungkin lebih patuh 

terhadap panggilan tugas, karena mereka ingin mengulang 

pengalaman-pengalaman positif mereka. Maka variabel kepuasan 

kerja dapat diukur menggunakan indikator yaitu
74

 : Kepuasan 

terhadap pembayaran, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan 

terhadap promosi, Kepuasan terhadap supervise, Kepuasan 

terhadap rekan kerja. 

 Berdasarkan Uraian sebelumnya maka dapat disusun 

kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar 2.5 berikut:  

 

 

 

 

 

 

   

  Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 
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fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data
75

. 

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris 

dengan data.  Di bawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah 

yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapat 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai 

pemberi arah yang jelas tehadap pelaksanaan penelitian. 

Karena pada penelitian ini menggunakan data sampel 

maka hipotesis yang digunakan ialah hipotesis statistik, 

dinamakan hipotesis statistik karena penelitian ini untuk 

mengetahui keadaan populasi, sumber datanya 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, 

yang dipelajari ialah data sampel. 

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Budaya organisasi adalah konsep yang marak 

dibicarakan dalam dasawarsa ini sebagai bagian dari ilmu 

manajemen. Bagaimanapun juga, setiap organisasi memang 

harus memiliki kerangka dasar yang berlaku sebagai wadah 

untuk menampung komponen yang paling vital, yaitu manusia 

yang mempunyai nilai dan norma. Secara implisit berarti 

adanya pengakuan akan keberadaan nilai-nilai manusiawi dari 

dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi yang kondusif 

sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan 

yang paling produktif. Nampaknya agar suatu karakteristik 

atau kepribadian yang berbeda-beda antara orang yang satu 

dengan orang yang lain dapat disatukan dalam suatu kekuatan 

organisasi maka perlu adanya perekat sosial yaitu budaya 

organisasi. 
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H1 : Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Studi tentang kepuasan kerja telah dilakukan sejak 

lama dan jumlahnya cukup banyak, dikaitkan dengan tingkat 

produktivitas maupun kinerja karyawan. Kepuasan kerja 

merupakan salah satu ikuran dari kualitas kehidupan dalam 

organisasi dan akan menjadi prediksi yang tidak baik apabila 

kepuasan kerja tidak menyebabkan peningkatan kinerja. 

Indikasi kepuasan kerja biasanya dikaitkan dengan tingkat 

absensi, tingkat perputaran tenaga kerja, dimana dimana 

kedua hal tersebut dapat memunculkan cost yang tinggi dalam 

organisasi sehingga perusahaan sangatlah beralasan secara 

ekonomi untuk concern terhadap kepuasan kerja, karena 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan efektivitas 

organisasi.  

Karyawan yang puas berkemungkinan lebih besar 

untuk berbicara secara positif tentang organisasi, membantu 

rekan kerja, dan membuat kinerja pekerjaan mereka 

melampaui perkiraan normal, lebih dari itu karyawan yang 

puas mungkin lebih patuh terhadap panggilan tugas, karena 

mereka ingin mengulang pengalaman-pengalaman positif 

mereka. 

H2 : Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan 

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian 

tujuan organisasi. Budaya organisasional merupakan suatu 

sistem dari kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggotanya. Dalam bisnis, sistem-sistem ini sering dianggap 

sebagai corporate culture. Tidak ada dua pribadi yang sama, 

tidak ada budaya organisasi yang identik. Para ahli dan 

konsultan mempercayai bahwa perbedaan budaya memiliki 
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pengaruh yang besar pada kinerja organisasional dan kualitas 

kehidupan kerja yang dialami oleh anggota organisasi. 

H3 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan 

4. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian 

tujuan organisasi. Budaya organisasional merupakan suatu 

sistem dari kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggotanya. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu ikuran dari 

kualitas kehidupan dalam organisasi dan akan menjadi 

prediksi yang tidak baik apabila kepuasan kerja tidak 

menyebabkan peningkatan kinerja. Indikasi kepuasan kerja 

biasanya dikaitkan dengan tingkat absensi, tingkat perputaran 

tenaga kerja, dimana dimana kedua hal tersebut dapat 

memunculkan cost yang tinggi dalam organisasi sehingga 

perusahaan sangatlah beralasan secara ekonomi untuk concern 

terhadap kepuasan kerja, karena sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan dan efektivitas organisasi. 

H4 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 

variabael intervening 
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