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ABSTRAK 

 

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh 

setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan organisasi kepada pegawai.Dengan kinerja yang baik, 

maka setiap pegawai dapat menyelesaikan segala beban pekerjaan 

dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada 

organisasi dapat teratasi dengan baik.Kinerja menjadi landasan yang 

sesungguhnya dalam organisasi, karena jika tidak ada kinerja maka 

tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Namun, tujuan organisasi 

tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan organisasi yang baik, 

budaya organisasi yang baik, dan etos kerja yang sangat penting untuk 

dimiliki setiap pegawai. UPTD PAM Gunung Sugih atau yang dikenal 

PDAM Gunung Sugih adalah salah satu unit kerja pada Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung 

Tengah.UPTD PAM yang menjadi salah satu perusahaan milik daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana 

di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan 

air bersih secara adil dan terus-menerus, disamping mempunyai fungsi 

ganda yaitu fungsi sosial dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip 

ekonomi perusahaan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

sifat penelitian ini adalah asosiatif (Hubungan). Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan UPTD PAM Gunung 

Sugih. Sampel yang dilakukan menggunakan tekhnik sampling 

dengan sampel 31 responden. Uji hipotesis menggunakan uji analisis 

linier berganda, uji T, uji F dan koefisien determinan. Data yang 

diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS versi 20. 

Hasil dari penelitian secara persial menunjukan bahwa 

variabel Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan.sedangkan hasil dari penelitian 

secara persial menunjukan bahwa variabel Etos kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara 

simultan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan . dan diperoleh R square 

sebesar 0,670 atau 67% yang artinya variabel Budaya Organisasi dan 
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Etos kerja memberikan pengaruh terhadap Kinerja karyawan sebesar 

67%, sedangkan sisahnya 33% dipengaruhi variabel lain yang tidak 

dimasukkan pada model penelitian ini. Dalam perspektif manajamen 

syariah terlihat sebagian besar karyawan memiliki Budaya Organisasi 

daan Etos kerja yang baik demi keberlangsungan hidup perusahaan 

dan terciptanya kinerja yang baik. 

 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Etos kerja, Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 

 

Performance is a potential that must be possessed by every employee 

to carry out every task and responsibility given by the organization to 

employees. With good performance, every employee can complete all 

workloads effectively and efficiently so that problems that occur in the 

organization can be resolved properly .Performance becomes the real 

foundation in the organization, because if there is no performance then 

the goals of the organization cannot be achieved. However, 

organizational goals will not be achieved without good organizational 

change, good organizational culture, and work ethic which is very 

important for every employee to have. UPTD PAM Gunung Sugih or 

known as PDAM Gunung Sugih is one of the work units at the 

Department of Public Housing and Settlement Areas of Central 

Lampung Regency. UPTD PAM is a regional-owned company that 

has the task of implementing, managing infrastructure and facilities in 

the field of providing clean water by The goal is to provide clean 

water services fairly and continuously, besides having a dual function, 

namely social and profit functions by applying the company's 

economic principles. 

This type of research is a quantitative research with the nature 

of this research is associative (relationship). Data collection uses a 

questionnaire that has been tested for validity and reliability. The 

population in this study were employees of UPTD PAM Gunung 

Sugih. The sample was carried out using a sampling technique with a 

sample of 31 respondents. Hypothesis test using multiple linear 

analysis test, T test, F test and determinant coefficient. The data 

obtained were then processed using SPSS version 20. 

The results of the partial research show that the organizational 

culture variable has a positive and significant influence on the 

employee performance variable. While the partial research results 

show that the work ethic variable has a positive and significant 

influence on employee performance. Simultaneously, organizational 

culture and work ethic have a positive and significant effect on 

employee performance. and obtained R square of 0.670 or 67%, which 

means that organizational culture and work ethic variables have an 
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effect on employee performance by 67%, while the remaining 33% is 

influenced by other variables not included in this research model. In 

the perspective of sharia management, it can be seen that most 

employees have a good organizational culture and work ethic for the 

survival of the company and the creation of good performance. 

 

 

Keywords: Organizational Culture, Work Ethic, Employee 

Performance 
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perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal dalam penyusunan skripsi untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait 

penegasan judul skripsi ini dari bebrapa istilah yang 

digunakan. Penegasan judul tersebut dituukan agar tidak 

terjadi multitfsir ata bahkan salah penafsiran terhadap 

pemaknaan judul skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan 

ini berjudul “ PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN 

ETOS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS 

SYARIAH (STUDY KASUS PADA UPTD PAM 

GUNUNG SUGIH)”. 

Supaya lebih mudah mengetahui makna yang terkandung 

dalam skripsi ini, serta untuk menghindari ada nya kesalah 

pahaman dalam memahami kalimat judul yang ada diatas, 

maka dari situ penulis akan menguraikan terlebih dahulu 

maksud dan arti dari kata-kata atau istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang 

memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama 

yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara 

melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, 

normanorma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan 

semua sumber daya manusia dalam organisasi dalam 

melaksanakan kinerjanya
2
. 

                                                     
1 Dapartemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 

Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2008) 664 
2 Wibowo, Budaya Organisasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
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3. Etos Kerja 

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang 

berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang 

fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma 

kerja yang integral
3
. 

4. Kinerja  

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya dicapai seseorang). Kinerja (prestasi 

kerja) adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”
4
 

5. Perspektif  

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh 

mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) 

atau juga dapat diartikan sebagai sudut pandang.
5
 

6. Manajemen Bisnis Syariah 

Manajemen Bisnis Syariah itu adalah pengetahuan yang 

mempelajari bagaimana mengatur, mengelola, dan 

melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-

prinsip Syariah.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Dunia disibukkan dengan persaingan di berbagai 

aspek tak terkecuali persaingan antar sumber daya manusia. 

Dunia seakan menjadikan manusia sebagai produk olahan 

                                                                                                                 
2010),16 

3 Raynald Karauman dkk, “Pengaruh Etos Kerja, Budaya Organisasi, Dan 
Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Minahasa 

Selatan”, Jurnal EMBA, Vol. 3,No. 3,(2015), 15, 

https://scholar.google.co.id/citations?user=1rBprG8AAAAJ&hl=id&oi=sra 
4 Anwar Mangkunegara,  Manajemen Sumber Daya Manusia  Cetakan 

Keenam.  ( Bandung. PT. Remaja Rosdakarya,.2005).5 
5Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,1062 
6 Hamdi Agustin, “Sistem Informasi Manajemen Menurut Presepektif 

Islam,” Jurnal Tabarru,. Vol. 1, No. 1, (2018), 65, 

https://scholar.google.co.id/citations?user=15Qo__8AAAAJ&hl=id&oi=sra 
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yang bisa didaur ulang. Artinya bahwa kemampuan manusia 

secara fisik maupun daya pikir dipertaruhkan untuk menjaga 

keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan. Berbagai pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan dilakukan untuk dapat menumbuhkan Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas dan dapat bersaing. 

 Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam 

mencapai tujuanya tidak terlepas dari sumber daya manusia 

yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang akan 

mengatur dan mengelola sumber daya yang lain yang dimiliki 

organisasi untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. 

Organisasi maupun lembaga harus memiliki sumber daya 

manusia yang berkompeten dan memiliki tingkat kinerja yang 

tinggi dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan oleh 

organisasi. 

 Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada 

pegawai.Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai 

dapat menyelesaikan segala beban pekerjaan dengan efektif 

dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi 

dapat teratasi dengan baik.Kinerja menjadi landasan yang 

sesungguhnya dalam organisasi, karena jika tidak ada kinerja 

maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Namun, tujuan 

organisasi tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan 

organisasi yang baik, budaya organisasi yang baik, dan etos 

kerja yang sangat penting untuk dimiliki setiap pegawai. 

 Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau 

Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).Kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara). Menurut Armstrong dan Baron dalam 

Wibowo kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
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konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.
7
 

 Pada umumnya perusahaan menerapkan beberapa 

kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawanya misalnya 

melalui pendidikan, pelatihan maupun pemberian kompensasi 

yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan 

pemberian motivasi. Melalui proses – proses tersebut, 

karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung 

jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan telah 

terbekali oleh pendidikan dan pelatihan yang tentu berkaitan 

dengan implementasi kerja mereka. Sedangkan pemberian 

kompensasi, lingkungan kerja yang baik, serta pemberian 

motivasi pada dasarnya adalah hak para karyawan dan 

merupakan kewajiban dari pihak perusahaan untuk 

mendukung kontribusi para karyawan dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Bagi organisasi, kinerja karyawan diharapkan selalu 

meningkat, karena kinerja karyawan menunjukkan adanya 

kaitan antara hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan barang atau jasa dari seorang tenaga 

kerja.Dalam hal mempengaruhi kinerja karyawan dan 

meningkatkan efektivitas organisasi salah satu faktornya 

berasal dari budaya organisasi.Hubungan antara budaya 

organisasi dengan sukses atau gagalnya suatu organisasi 

diyakini oleh para ahli perilaku organisasi dan manajemen 

sangat erat hubungannya.Seorang karyawan dikatakan 

memiliki kinerja yang tinggi, jika beban kerja yang ditetapkan 

tercapai dan jika realisasi hasil kerja lebih tinggi dari pada 

yang ditetapkan perusahaan.Tuntutan-tuntutan yang tidak 

mampu dikendalikan oleh setiap karyawan ini akan 

menimbulkan ketegangan dalam diri karyawan dan jika tidak 

dapat diatasi maka karyawan tersebut akan mengalami 

penurunan kinerja salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah budaya organisasi. 

                                                     
7 Afiatun Nadipah”Analisis Pengaruh Etos Kerja Islam,Motivasi Kerja Dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah Di Kota Salatiga Dan Sekitarnya”(Skripsi, IAIN Salatiga,2020)18 
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Budaya organiasi adalah seperangkat asumsi, nilai-

nilai,falsafah,norma tradisi atau kebiasaan dan keyakinan 

bersama menjadi pedoman berfikir, berperilaku dan bertindak 

seluruh anggota organisasi dalam mencapai tertentu serta 

memecahkan masalah adaptasi eksternal dan interaksi 

internal.Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang 

berfungsi membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan 

bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini 

berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan 

baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan 

yang lebih baik. Budaya organisasi juga mempengaruhi sikap 

dan perilaku anggota organisasi yang kemudian menentukan 

kinerja anggota.
8
 

Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi yaitu 

memberi batasan untuk mendefinisikan peran sehingga 

memperlihatkan perbedaan yang jelas antar organisasi, 

memberikan pengertian identitas terhadap sesuatu yang lebih 

besar dibandingkan minat anggota organisasi secara 

perorangan, menunjukan stabilitas sistem sosial, dan pada 

akhirnya budaya organisasi dapat membentuk pola pikir dan 

perilaku anggota organisasi. Indikator budaya organisasi 

meliputi kesadaran diri anggota organisasi, keagresifan dalam 

menetapkan tujuan, kepribadian yang baik, performa, orientasi 

tim dimana anggota melakukan kerja sama yang baik serta 

melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Proses 

terbentuknya budaya organisasi dimulai dari munculnya 

gagasan- gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam 

dalam suatu budaya dalam organisasi bisa bermula dari 

manapun, dari perorangan atau kelompok, dari tingkat bawah 

atau puncak. 

 Budaya organisasi juga memiliki peran yang cukup 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Budaya 

organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen 

                                                     
8 Lumbanraja, Prihatin,” Pengaruh Karakteristik Individu, Gaya 

Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen 
Organisasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara)”, Jurnal Aplikasi 

Manajemen,Vol.7,No.2,451, https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/172 
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organisasi, menentukan identitas, suntikan energi, motivator, 

dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. Budaya 

organisasi merupakan alat perekat yang mampu membuat 

kelompok organisasi menjadi lebih dekat, yang dapat menjadi 

sebuah energi positif yang mampu membawa organisasi ke 

arah yang lebih baik. Kepemimpinan dan budaya organisasi 

memiliki hubungan yang sangat erat, karena setiap pimpinan 

memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda yang pada 

akhirnya dari situlah akan terbentuk budaya organisasi. 

Sehingga sering dikatakan bahwa budaya organisasi 

mencerminkan kepemimpinan dalam organisasi tersebut, 

perumpamaannya bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki 

nilai yang sama. 

 Menurut Wibowo budaya organisasi adalah filosofi 

dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan 

nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang 

bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. 

Keyakinan, normanorma, dan nilai-nilai tersebut menjadi 

pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi 

dalam melaksanakan kinerjanya. Budaya organisasi memiliki 

tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang 

ada agar dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk 

menghadapi berbagai tantangan di masa yang 

akandatang.Budaya memungkinkan orang untuk melihat 

keselarasan tujuan, sebagai nilai-nilai bersama membuat orang 

merasa baik tentang organisasi dan potensi kemampuan 

mereka tulus bagi perusahaan. Pemberdayaan, ketegasan, 

sikap belajar, dan tim kerja adalah beberapa atribut budaya 

organisasi yang kuat. Budaya pada tingkat ini adalah driver 

nyata untuk kinerja karyawan yang unggul dan sumber pasti 

keunggulan kompetitif yang sangat sulit bagi pesaing untuk 

meniru. 

Budaya kerja yang baik memang sulit untuk 

dipertahankan oleh karyawan padaperusahaan.Pemicu kinerja 

bukan hanya dilihat dari budaya kerja yang telah dijalani 

dengan baik, tetapi kerja keras seorang karyawan dalam 
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usahanya juga dapat mempengaruhi produktivitasnya pada 

setiap pekerjaan.Bekerja keras untuk mencapai prestasi 

puncak merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan bagi 

setiap manusia dalam kesuksesannya. Kesuksesan lahiriah 

akan ditentukan oleh ada tidaknya etos kerja, sedangkan 

kesuksesan jiwasangat ditentukan oleh sikap dan nilai spiritual 

Karenanya, etos kerja akan mampu merubah menuju 

kesuksesan. 

Etos kerja merupakan nilai-nilai yang membentuk 

kepribadian seseorang dalam bekerja.Etos kerja pada 

hakekatnya di bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang 

dianut seseorang dalam bekerja. Yang kemudian membentuk 

semangat yang membedakannya antara yang satudengan yang 

lain.Etos kerja yang tinggi harus dimiliki setiap pegawai atau 

pemimpin di suatu lembaga, ini sangat membutuhkan kerja 

keras dan komitmen yang tinggi dari setiap pegawai, kalau 

tidak organisasi akan sulit berkembang dan sulit untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Etos kerja merupakan fondasi dari sukses yang sejati 

dan otentik.Etos kerja sangat menentukan kinerja seseorang 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jika seorang individu 

dalam kondisi memiliki etos kerja tinggi, maka pekerjaan 

yang dilakukan akan dapat diselesaikan dengan mudah, 

namun sebaliknya jika ia memiliki etos kerja yang kurang 

maksimal, maka besar kemungkinan kinerjanya dalam 

melaksanakan tugas jugamenurun.Terdapat delapan aspek etos 

kerja yang sudah terbukti secara universal diterima dan 

dipercaya.Aspek- aspek tersebut ialah kerja adalah rahmat, 

kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah 

aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah 

kehormatan, dan kerja adalah pelayanan.
9
 Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 : 

                                                     
9 Clarisa Ester Tambuwun.,”Pengaruh Perubahan Organisasi,Budaya 

Organisasi,Dan Etos Kerja Terhadap Pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 
Viii Manado”, Jurnal Emba. Vo.l6, No.4, (2018). 1938-1947, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20915 
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسىلُهُ َواْلُمْؤِمنُىَن ۖ  َوقُِل اْعَملُىا فََسيََري َّللاه

هَبَدِة فَيُنَبِّئُ  َوَستَُردُّونَ  ًٰ َعبالْلَغْيِب َوالشه ُكْم بَِمب ُكنْتُْم تَْعَملُىنِ إِلَ  

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka allah akan 

melihat pekerjaanmu,begitu juga rasul-Nya dan orang-orang 

mukmin,dan kamu akan dikembalikan kepada (allah) yang 

mengetahui yang ghaib dan yan nyata, lalu beritakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kejakan” (Q.S. AT-

Taubah;11) 

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan tentang ayat 

yang memotivasi orang-orang mukmin untuk beramal dan 

bekerja. Jadi untuk meningkatkan Etos kerja yang tinggi 

ssetiap individu seharusnya dapat memperkuat pengaruh 

disiplin kerja,budaya organisasi, dan lingkungan kerja 

 Maksud dari ayat tersebut menjelaskan tentang ayat yang 

memotivasi orang-orang mukmin untuk beramal dan bekerja. 

Jadi untuk meningkatkan Etos kerja yang tinggi ssetiap 

individu seharusnya dapat memperkuat pengaruh disiplin 

kerja,budaya organisasi, dan lingkungan kerja 

UPTD PAM Gunung Sugih atau yang dikenal PDAM 

Gunung Sugih adalah salah satu unit kerja pada Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Lampung Tengah.UPTD PAM yang menjadi salah satu 

perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang 

penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan 

air bersih secara adil dan terus-menerus, disamping 

mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan profit dengan 

penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
10

 

UPTD PAM Gunung Sugih ini pernah berhenti 

beroperasi selama 2 (dua) tahun yaitu pada Tahun 2016 dan 

kembali beroperasi kembali pada tahun 2018, maka dari itu 

karyawan mulai kembali menyesuakan dirinya kepada Budaya 

Organisasi yang ada untuk Meningkatkan Etos Kerjanya. 

                                                     
10  Untung Asmara Jaya. “Profil UPTD PAM GUNUNG SUGIH“. 

Wawancara,  November  2,  2021. 
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Namun kenyataannya karyawan UPTD PAM Gunung 

Sugih ditemukan beberapa perilaku tidak disiplin dalam 

melakukan pekerjaanya, sulit untuk bekerja sama dengan 

rekan kerjanya, tidak disiplin dalam mematuhi jam masuk dan 

keluar kantor, dan kurangnya rasa saling menghormati sesama 

rekan kerja. Buruknya budaya organisasi yang ada pada 

UPTD PAM Gunung Sugih yang berdampak pada kurangnya 

optimalisasi kinerja karyawannya.
11

 Sehingga kurangnya 

kesadaran karyawan dalam meberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat.itu sangat berpengaruh pada etos kerja 

karyawan itu sendiri karna kurangnya kesadaran tersebut 

sebagian karyawan masih menganggap bahwa pekerjaan yang 

diberikan adalah suatu hal yang membebani diri sehingga 

tidak tercapainya target yang harus diselesaikan. Etos kerja 

yang rendah yang dimiliki karyawan akan berpengaruh 

terhadap kepada UPTD PAM itu sendiri. Berdasarkan uraian 

dan Penjelasan yang ada di atas, maka penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja karyawan 

dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (studi kasus 

Pada UPTD PAM Gunung Sugih)” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, 

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebaagai 

berikut : 

a. Buruknya Budaya Organisasi pada UPTD PAM 

Gunung Sugih Sugih yang berdampak pada kurangnya 

optimalisasi kinerja karyawan. 

b. Etos Kerja yang dimiliki karyawan belum tumbuh dari 

kesadaran karyawan iu sendiri. 

 

                                                     
11 Untung Asmara Jaya, “ Profi; UPTD PAM Gunung Sugih ‟‟,  Wawancara 

, Novemver 2, 2021 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan dapat dilakukan 

lebih fokus, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

seluru kryawan yang ada pada UPTD PAM Gunung Sugih. 

Oleh sebab itu penulis hanya melakukan penelitian hanya 

berkaitan dengan “Pengaruh Budaya Organisasi dan Etos 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan dalam Perspektif 

Manajemen Bisnis Syariah” 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka 

perumusan masalah yanng dapat diangkat pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi dan etos kerja 

terhadap kinerja karyawan secara parsial pada UPTD PAM 

Gunung Sugih? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi dan etos kerja 

terhadap kinerja karyawan secara simultan pada UPTD 

PAM Gunung Sugih?  

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi,etos kerja dan 

kinerja dalam perspektif manajemen bisnis syariah? 

 

E. Tujuan Peneliitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan etos 

kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial pada UPTD 

PAM Gunung Sugih. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan etos 

kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan pada 

UPTD PAM Gunung Sugih. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi,etos kerja 

dan kinerja dalam perspektif manajemen bisnis syariah. 
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F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil setelah dilakukannya penelitian 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitan ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam 

menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengaruh budaya organisasi dan 

etos kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

informasi kepada perusahaan tentang kinerja karyawan, 

dengan mengetahui beberapa faktor yang berpengaru 

terhadap kinerja karyawannya agar dapat meningkatkan 

dan mempertahakna kinerja karyawan UPTD PAM 

Gunung Sugih. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian 

yanng lebih baik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

 Penelitian ini tidak akan terlepas dari kajian pustaka 

atau studi pustaka, karena teori nyata diperoleh melalui studi 

atau kajian pustaka. Menurut Prastowo, kegiatan ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, 

berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah 

berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk 

buku, jurnal naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen 

dan lain sebagainya yang terdapat di perpustakaan.
12

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afida Rahmawati Tahun 

2019 yang berjudul Pengaruh Etos Kerja Islam Dan 

Produktivitas Terhadap Kualitas Kerja Melalui Kinerja 

                                                     
12 Prastowo, Metode Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012),  81. 
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Karyawan. Penelitian ini menggunakan 40 karyawan 

untuk di jadikan sampel penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif dengan tekhnik pengumpulan data 

angket (kuesioner), dokumentasi, observasi. Analisis 

yang digunakan meliputi uji validitas, uji releabilitas, uji 

collinearity statistik, uji parsial, uji dterminasi (R2) alat 

analisis yang digunakan adalaah analisis path (path 

analisis jalur) dengan program Smart Pls 3.0. Hasil 

penelitian tersebut, dilihat secara parsial bahwa etos kerja 

islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai T statistik 4.847, etos kerja islam 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulaitas 

kerja(T statistik 3.460), etos kerja islam berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktifitas (T statistik 

11.093),kinerja karyawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas kerja ( T statistik 2.186). 

produktifitas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan ( T statistik 1.651), 

produktifitas juga tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas kerja( T statistik 0.640). koefisien 

determinasi (R2) untuk kualitas kerja sebesar (0.742), 

kinerja karyawan sebesar (0.859) untuk produktifitas 

sebesar (0.577). 

 Persamaan penelitian Afida Rahmawati dengan 

penelitian yang dilakukan penulis sama – sama 

menggunakan Etos kerja sebagai variabel bebas dan 

kualitas kerja atau kinerja sebagai variabel terikat. 

Sedangkan perbedaannya Pada penelitian yang di 

lakukan Afida menggunakan sampel 40 karyawan 

sedangkan penulis menggunakan sampel 31 karyawan. 

Aplikasi penelitian yang digunakan Afida menggunakan 

Model SMART PLS sedangkan yang digunakan penulis 

SPSS Versi 21. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reynad karauwan dkk 

yang berjudul “pengaruh Etos Kerja, Budaya 

Organisasi,dan Beban Kerja terhadap kinerja Pegawai di 
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Dinas pekerjaan Umum Minahasa Selatan” Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaru etos kerja,budaya 

organisasi dan beban kerja terhadap kinerja karyawan di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif , metode 

penelitian yang digunakan adalan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Jumlah 

sampel adalah 76 orang pegawai Dinas PU Kabupaten 

Minahasa.data yang diperoleh melalui kuisioner dan 

kemudian ditabulasi dengan menggunakan analisis 

statistik dengan program komputerSPSS. Hasil penelitian 

menunjukan uji F khususnya model penelitian ditemukan 

bahwa model penelitian yang terdiri dari: etos kerja, 

budaya organisasi, dan beban kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Model ini berlaku pada pegawai di Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil 

uji hipotesis yaitu uji t ditemukan bahwa etos kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan. Etos kerja merupakan variabel yang 

kedua terkuat yang berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. Berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu uji t 

ditemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. 

Budaya organisasi merupakan variabelyang terkuat yang 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil 

uji hipotesis yaitu uji t ditemukan bahwa beban kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan. Beban kerjamerupakan variabel yang 

terendah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 Persamaan penelitianReynad Krauman dengan 

penelitian yang dilakukan penulis sama – sama 

menggunakan variabel Etos kerja , budaya organisasi dan 
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kinerja.Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah 

sampel yang dgunakan, Reynad krauwan menggunakan 

76 karyawan sedangkan penulis menggunakan sampel 31 

karyawan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Clarisa Ester Tambuwun 

dkk yang berjudul “Pengaruh Perubahan 

Organisasi,Budaya Organisasi,dan etos kerja Terhadap 

kinerja pegawai kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 

VIII Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Perubahan Organisasi,Budaya Organisasi dan 

Etos kerja terhadap inerja pegawai dengan menggunakan 

indikator-indikator yang ada. Tekhnik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan tekhnik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel 

jenuh , yaitu mengambil sampel sebanyak 46 responden . 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan 

perubahan organisasi , budaya orgaisasi dan etos kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai.secara persial perubahan organisasi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, 

Budaya Organisasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai,dan etos kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerjapegawai. 

 Persamaan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan penulis sama – sama menggunakan variabel 

Etos kerja , budaya organisasi dan kinerja.Sedangkan 

perbedaannya terletak pada jumlah variabel bebas, 

Clarisa Ester Tambuwun mengunakan variabel perubahan 

organisasi, etos kerja, budaya organisasi dan kinerja. 

jumlah sampel yang dgunakan, menggunakan 46 

karyawan sedangkan penulis menggunakan sampel 

31karyawan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dkk yang 

berjudul “ Pengaruh Budaya organisasi,Motivasi Kerja 
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dan Etos kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan Bank 

Syariah Mandiri Cabang Makasar” penilitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh Budaya Organisasi, 

Motivasi kerja dan Etos kerja islam terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Bank Syariah Mandiri cabang yang 

bersedia menjadi respoden. Penelitian ini menggunakan 

data primer dengan cara melakukan penelitian langdung 

di lapangan dengan memberikan kuisioner pertanyaan 

dengan 30 responden. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwaa secara persial, variabel 

budaya organisasi, motivasi kerja,dan etos kerja islami 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerjapegawai.  

 Persamaan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan penulis sama – sama menggunakan variabel 

Etos kerja dan kinerja.Sedangkan perbedaannya terletak 

pada jumlah variabel bebas, Wahyuningsih mengunakan 

variabel motivasi kerja, etos kerja dan kinerja kerja, 

sedangkan penulis menggunakan variabel budaya 

organisasi, etos kerja dan kinerja. jumlah sampel yang 

dgunakan, menggunakan 36 karyawan sedangkan penulis 

menggunakan sampel 28 karyawan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rodhiatul kusuma 

wardani dkk yang berjudul “ Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan ( studi pada 

karyawan PT karya indah buana Surabaya).Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel 

Asas Keakraban dan Asas Integritas sebagai variabel dari 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan secara 

simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan metode 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel jenuh 

yakni 56 karyawan bagian administrasi PT Karya Indah 

Buana Surabaya. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil 
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penelitian secara simultan diketahui bahwa Asas 

Keakraban dan Asas Integritas berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. Nilai sig.F yang diperoleh 

sebesar 0,000. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan Asas Keakraban berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai sig.t 

sebesar 3,235. Hasil penelitian secara parsial diketahui 

bahwa Asas Integritas berpengaruh signifikan terhadap 

KinerjaKaryawan dengan nilaisig.t sebesar 4,989. 

 Persamaan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan penulis sama – sama menggunakan variabel 

budaya organisasi dan kinerja.Sedangkan perbedaannya 

terletak pada jumlah variabel bebas, penulis 

menggunakan variabel bebas budaya organisasi dan etos 

kerja sedangkan Rodhiatul menggunakan budaya 

organisasi sedangkan penulis menggunakan variabel 

budaya organisasi, etos kerja dan kinerja. jumlah sampel 

yang dgunakan, menggunakan 56 karyawan sedangkan 

penulis menggunakan sampel 31 karyawan. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan terdiri dari : 

Bab I Pendahulan  

Bab Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian ,manfaat penelitian, kajian terdahulu 

yang relevan, dan  sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi teori yang digunakan dan pengajuan 

Hipotesis. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi waktu dan tempat 

penelitian,pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, 
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uji validitas dan reabilitas, uji prasyarat analisis, 

dan uji hipotesis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi Deskripsi data per bahasan hasil 

Penelitian dan analisis. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan 

rekomendasi. 

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Pengertian Manajemen sumber Daya Manusia 

 Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 

Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen terdiri 

dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

dan mengawasi. 
13

Manajemen sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan 

fungsi-fungsi manajemen yaitu: planning, organizing, 

leading and controlling. Dalam setiap aktifitas atau 

fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari 

proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, 

penempatan yang meliputi promosi, demosi dan 

transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, 

hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, 

yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif 

dari sumberdaya manusia organisasi terhadap 

pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan 

efisien.
14

 

 Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai arti 

penting, hal ini dikarenakan adanya peran aktif dan 

dominan dari manusia dalam setiap kegiatan organisasi, 

yang mana manusia mempunyai peran sebagai penentu, 

pelaku bahkan perencana dalam mencapai tujuan 

perusahaan dan sekaligus menentukan maju mundurnya 

sebuah perusahaan. Maka dari itu manusia menjadi 

pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai 

sumber daya, dan untuk mengelola berbagai sumber 

                                                     
13 Irmayanti dan Hasan, Manajemen Operasional Perspektif Integratif, ed 

(Malang: UIN Maliki Press,2011,11. 
14 Mangkuprwira,Sjafri, Manajamen Sumber Daya Manusia Strategi, 

eed(Ghalia Indonesia,2003).87. 
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daya tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) haruslah 

yang berkualitas. 

 Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, mempunyai peran yang sangat penting 

dalam menjawab berbagai tantangan untuk suksesnya 

tujuan akhir suatu organisasi, karena dengan adanya 

pengembangan  Sumber Daya Manusia akan ikut 

mempengaruhi aspek-aspek atau bidang- bidang 

lainnya, dimana seberapa besar sumber daya yang 

dimiliki organisasi tetapi jika tidak didukung oleh 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tentu saja tidak 

akan mencapai hasil yang optimal. 

Menurut Taroreh Aspek terpenting dalam keberhasilan 

organisasi adalah adanya pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, yang tidak bisa dilepaskan dari motivasi kerja, 

pelatihan, kepemimpinan, komunikasi dan bahkan 

kerjasama tim. Dengan adanya pengetahuan dan 

ketrampilan yang semakin meningkat, bahkan dengan 

perubahan sikap, perilaku dan adanya koreksi terhadap 

kekurangan-kekurangan kinerja dibutuhkan untuk 

peningkatan kinerja dan produktivitas melalui pelatihan 

dan motivasi dari pimpinan atau perusahaan . 

 Secara tidak langsun, dengan adanya pelatihan bagi 

karyawan akan bisa membantu karyawan lebih 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan akan 

bermanfaat untuk meningkatkan hasil kerja karyawan 

dan akan mengurangi penggunaan biaya pada 

pekerjaannya, karena jika karyawan semakin terampil 

akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. 

Karyawan akan diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan keahlian dan kemampuan baru dalam 

bekerja jika mendapatkan kesempatan mengikuti 

pelatihan, agar bisa mengetahui dan menguasai saat ini 

maupun untuk masa mendatang, sehingga bisa 

membantu karyawan untuk mengerti apa yang 

sebenarnya dikerjakan dan mengapa harus dikerjakan, 
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memberikan kesempatan untuk menambah 

pengetahuan, keahlian sedangkan dengan motivasi akan 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengalahkan ego individu dan memperkuat komitmen 

karyawan pada perusahaan Cara untuk meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan 

memberikan pelatihan kepada karyawan, karena selain 

untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia 

(SDM), karyawan juga akan termotivasi sehingga akan 

mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan. 

Persoalan yang kerap dialami oleh pimpinan perusahaan 

ketika melakukan pelatihan, seringkali hasilnya kurang 

efektif dan efisien.
15

 

 

b. Fungsi-Fungsi manajemen SDM 

 Fungsi operasional Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah pengadaan sumber daya manusia, 

pengembangan sumber daya manusia, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber 

daya. 

1) Pengadaan Sumber Daya Manusia 

 Fungsi ini merupakan aktivitas manajmen 

sumber daya manusia dalam memperoleh tenaga 

kerja sesuai dengan kebutuhan (jumlah dan mutu) 

untuk mencapai tujuan organisasi. Penentuan 

sumber daya manusia yang dibutuhkan diseuaikan 

dengan tugas-tugas yang tertera pada analisis 

pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Pengadaan tenaga kerja mencakup analisis 

pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, 

rekrutment sumber daya manusia, dan seleksi serta 

penempatan sumber daya manusia. 

 

 

                                                     
15 Setyowati Subroto,”Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja 

karyawan, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan,  Vol 12,No 1, (2018),19. 
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2) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Pengembangan Sumber Daya Manusia ini 

merupakan proses peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Pada 

tahap ini, terdapat dua kegiatan penting sebagai 

dasar untuk mengembangkan para anggota 

organisasi, antara lain pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan, baik karyawan baru 

maupun karyawan lama. Program pengembangan 

juga dapat dilakukan kepada karyawan lama bukan 

karena alasan pemindahan pekerjaan, tetapi karena 

pengembangan teknologi. 

3) Pemberian Kompensasi 

 Kompensasi merupakan imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang 

telah mereka sumbangkan kepada perusahaan. 

Sistem kompensasi yang baik berarti memberikan 

penghargaan-penghargaan yang layak dan adil 

sebagaimana kontribusi karyawan atas pekerjaannya. 

4) Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan 

kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah mereka 

sumbangkan kepada perusahaan. Sistem 

kompensasi yang baik berarti memberikan 

penghargaan-penghargaan yang layak dan adil 

sebagaimana kontribusi karyawan atas 

pekerjaannya. 

5) Pengintegrasian  

 Setelah aktivitas-aktifitas pengadaan, 

pengembangan dan pemberian kompensasi sumber 

daya manusia dilakukan, maka muncul masalah baru 

yang sangat penting diperhatikan yaitu 

pengintegrasian. Integrasi berarti mencocokkan 

keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi. 

Oleh karena itu diperlukan perasaan dan sikap 

karyawan dalam menetapkan kebijakan organisasi. 
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Pengintegrasian mencaup motivasi kerja, kepuasan 

kerja, dan kepemimpinan. 

6) Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

 Setelah melakukan fungsi-fungsi diatas, maka 

kegiatan berikutnya adalah melakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan berarti 

mempertahankan karyawan untuk tetap berada pada 

organisasi sebagai anggota yang memiliki loyalitas 

dan kesetiaan yang tinggi. Karyawan yang memiliki 

loyalitas tinggi terhadap perusahaan akan 

bertanggung jawab atas pekerjaannya, biasanya 

memiliki kinerja yang baik. Mereka menyadari 

bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya bergantung pada kemampuan para 

anggotanya, oleh karena itu sangatlah perlu 

diperhatikan keamanan dan kenyamanan kerjanya.
16

 

 

2. Budaya Organisasi  

a. Pengertian Budaya Organisasi 

 Sebelum sampai pada pengertian dan maksud budaya 

organisasi penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu 

apa itu yang dimaksud dengan budaya dan apa itu 

organisasi. Berikut definisi budaya oleh para ahli, yaitu 

: 

1) menurut Edward Burnett, Budaya mempunyai 

pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat 

istiadat dan berbagai kemampuan dan kebiasaan 

lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat. 

2) Menurut Vijay Sathe, budaya adalah seperangkat 

asumsi penting yang dimiliki bersama anggota 

masyarakat. 

3) Menurut Edgar H. Schein, mendefinisikan budaya 

adalah suatu polaasumsi dasar yang diciptakan, 

                                                     
16 Wilson Bangun, Manjemen Sumber Daya Manusia,ed  (Jakarta: Erlangga, 

2012) 6-12. 



24 

 

ditemukan atau dikembangkan olehkelompok 

tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi 

masalahadaptasi eksternal dan integrasi internal 

yang resmi dan terlaksana denganbaik dan oleh 

karena itu diajarkan / di wariskan kepada anggota-

anggotabaru sebagai cara yang tepat memahami, 

memikirkan, dan merasakanterkaid dengan masalah-

masalah tersebut. 

Dari pendapat Dari pendapat para pakar tersebut 

di atas, maka budaya merupakan pola kegiatan manusia 

yang secara sistematis di turunkan dari generasi 

kegenerasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk 

menciptakan cara hiduptertentu yang paling cocok 

dengan lingkungannya.Demikian pula organisasi telah 

banyak didefinisikan oleh para ahliorganisasi dan 

manajemen antara lain sebagai berikut : 

1) J.R. Schermerhorn organisasi adalah kumpulan 

orang yang bekerja samauntuk mencapai tujuan 

bersama. 

2) Philips Selznick, organisasi adalah pengaturan 

personil gunamemudahkan pencapaian beberapa 

tujuan yang telah ditetapkan melaluialokasi dan 

tanggung jawab. 

3) Chester J.Bernard, organisasi adalah kerja sama dua 

orang atau lebih,suatu sistem dari aktivitas-aktivitas 

atau kekuatan-kekuatan peroranganyang 

dikoordinasikan secara sadar. 

Budaya Organisasi juga telah di definisikan oleh 

bebrapa ahli, yaitu sebagai berikut : 

1) Peter F. Druicker, budaya organisasi adalah pokok 

penyelesaian masalah-masalaheksternal dan internal 

yang pelaksanaannya dilakukan secarakonsisten oleh 

suatu kelompok yang kemudian mewariskan 

kepadaanggota-anggota baru sebagai cara yang tepat 

untuk memahami,memikirkan, dan merasakan 

terhadap masalah- masalah terkaid sepertidiatas 
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2) Phithi Sithi Amnuai, mendefinisikan budaya 

organisasi adalah seperangkatasumsi dasar dan 

keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota 

organisasi,kemudian dikembangkan dan diwariskan 

guna mengatasi masalah- masalahadaptasi eksternal 

dan masalah integrasi internal.
17

 

3) Kreitner dan Kinicki, mendefinisikan budaya 

organisasi adalah gaya dancara hidup dari suatu 

organisasi yang berwujud dengan anggapan 

yangdimiliki, diterima secara implisit oleh 

kelompok(organisasi) danmenentukan bagaimana 

kelompok tersebut merasakan, memikirkan, 

danbereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka 

ragam. 

4) Mondy dan Noe, mendefinisikan budaya organisasi 

adalah sistem darishared values, keyakinan dan 

kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasiyang 

saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk 

menciptakannorma-norma prilaku. 

5) Walter R. Freytag, mendefinisikan budaya 

organisasi adalah anggapan-anggapandan nilai-nilai 

yang disadari ataupun tidak, dan mampu 

mengikatkesatuan suatu organisasi. Anggapan dan 

nilai tersebut menentukan polaperilaku para anggota 

di dalam suatu organisasi. 

 Budaya organisasi juga merupakan filosofi dasar 

organisasi yangmemuat keyakinan, norma- norma, dan 

nilai-nilai bersama yang menjadikarakteristik inti 

tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam 

organisasi.Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai 

tersebut menjadi pegangan semuasumber daya manusia 

dalam organisasi dalam melaksanakan kinerjanya.
18

 

                                                     
17 Moh.Pabundu Tika, Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja 

Perusahaan,(Jakarta :BumiAksara, 2016),2 
18Wibowo, Budaya Organisasi,9 
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 Budaya organisasi adalah pola kepercayaan, nilai, 

ritual, mitos para anggotasuatu organisasi, yang 

mempengaruhi perilaku semua individu dan 

kelompokdalam organisasi.
19

 Menurut pandangan yang 

lebih formal, budaya organisasi kasat mat dapat 

ditemukan dalam berbagai kejadian sehari-hari 

dalamorganisasi, seperti : cerita (sejarah dan kisah yang 

diceritakan dari mulut kemulut), pahlawan (seseorang 

yang memiliki keberhasilan khusus), ritual (tatacara 

dalam pertemuan), simbol (bahasa khusus), dan pada 

tingkatan yang lebihdalam dan kurang terlihat, budaya 

merujuk pada nilai-nilai yang di anutbersama oleh 

orang-orang dalam kelompok dan cenderung bertahan 

sepanjangwaktu bahkan meskipun anggota kelompok 

telah berubah. Pada tingkatan inibudaya bisa sangat 

sukar berubah karena anggota kelompok sering tidak 

sadarakan banyaknya nilai yang mengikat mereka 

bersama.
20

 

 Dari hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa budayaorganisasi adalah suatu keyakinan 

bersama, kebiasaan- kebiasaan yang rutindilakukan, 

serta norma dan nilai-nilai yang tertanam dan 

dipedomani olehsegenap anggota organisasi. 

 

b. Karakteristik Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik, 

diantaranya sebagai berikut :
21

 

1) Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. 

Dapat dijadikan pedoman dalam hubungan antara 

anggota organisasi,komunikasi, terminologi, dan 

upacara- upacara. 

                                                     
19Erni R.Ermawan,Organizational Culture Dalam Perspektif Ekonomi 

DanBisnis, (Bandung : Alfabeta, 2011),74 
20Rois Arifin, dkk, Budaya dan Perilaku Organisasi,, (Malang : Intrans 

Publishing, 2017), 30 
21Ernawan,Organizational Culture Dalam Perspektif Ekonomi 

DanBisnis,,82. 
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2) Norma-norma 

Berupa aturan-aturan tidak tertulis yang menentukan 

bagaimana cara bekerja. 

3) Nilai-nilai yang dominan 

Mengandung konsepsi yang jelas atau keyakinan 

tentang hal-hal yang diinginkan atau diharapkan 

oleh anggota organisasi, seperti konsepsi nilai 

tentang kualitas, egiensi tinggi, abensi rendah, dan 

sebagainya. 

4) Filosofi  

Berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, perilaku 

hubungan antar anggota juga hubungan organisasi 

dengan pihak-pihak luar organisasi. 

5) Aturan-aturan 

Yang berisi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas-

tugas dalam organisasi. 

6) Organisasi  

Menggambarkan lingkungan fisik organisasi, 

perilaku hubungan antar anggota juga hubungan 

organisasi dengan piak-pihak luar organisasi. 

 

c. Tipe-tipe Budaya Organisasi 

 Jeff Cartwright menyatakan adanya empat tipologi 

budaya yang dapat pula dipandang 

sebagai siklus hidup budaya, yaitu sebagai berikut : 

1) The monoculture 

Merupakan program mental tunggal, orang berpikir 

sama sesuai dengan norma budaya yang sama. 

Orangnya mempunyai satu pikiran. 

Merupakanmodel “ras murni” yang menyebabkan 

banyak konflik dalam dunia dimana terdapat banyak 

etnis dan kelompok rasial berbeda. 

2) The superordinate culture 

Terdiri dari subkultur terkoordinasi, masing-masing 

dengan keyakinandan nilai-nilai, gagasan dan sudut 

pandang sendiri, tetapi semua bekerjadalam satu 
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organisasi dan semua termotivasi mencapai sasaran 

organisasi.Dan merupakan tipe ideal budaya 

organisasi. 

3) The divisive culture. 

Bersifat memecah belah, dalam budaya ini sub-

kultur dalam organisasisecara individual mempunyai 

agenda dan tujuannya sendiri. 

4) The disjunctive culture. 

Budaya ini ditandai oleh seringnya pemecahan 

organisasi secara eksplosifatau bahkan menjadi unit 

budaya individual.Sebagai contoh 

adanyaYugoslavia, Bosnia, dan Uni Soviet.demikian 

pula perang sipil di Afrikayang berkepanjangan.
22

 

 

d. Fungsi Budaya Organisasi  

 Melalui budaya organisasi, organisasi memiliki 

identitas yangmembedakannya dengan organisasi lain. 

Manfaat budaya dijelaskan oleh Robbins yang 

mengungkapkan bahwa budaya melakukan sejumlah 

fungsidalam organisasi yang antara lain sebagai 

berikut:
23

 

1) Budaya memiliki peran dalam menetapkan tapal 

batas, yang artinyabahwa budaya menciptakan 

perbedaan yang jelas antara satu organisasidengan 

organisasi lainnya. 

2) Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-

anggota organisasi. 

3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada 

sesuatu yang lebih luasdari pada kepentingan 

individual seseorang. 

4) itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

5) Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat 

makna dan kendali yangmemandu dan membentuk 

sikap serta perilaku para anggotanya. 

                                                     
22Ibid, 23-25 
23 Arifin, Budaya dan Perilaku Organisasi, 30 
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6) Budaya juga dapat bermanfaat sebagai perekat sosial 

yang membantumempersatukan organisasi itu 

dengan memberikan standar-standar yangtepat untuk 

apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh 

anggotaorganisasi. 

Adapun fungsi budaya organisasi menurut Robert 

Kreitner dan AgeloKinicki adalah 

sebagai berikut: 

1) Memberi anggota identitas organisasional, 

menjadikan perusahaan diakauisebagai perusahaan 

yang inovatif dengan mengembangkan produk 

baru.Identitas organisasi menunjukkan ciri khas 

yang membedakan denganorganisasi lain yang 

mempunyai sifat khas yang berbeda. 

2) Memfasilitasi komitmen kolektif, perusahaan 

mampu membuat pekerjanyabangga menjadi bagian 

dari padanya. Anggota organisasi 

menpunyaikomitmen bersama tentang norma-norma 

dalam organisasi yang harusdiikuti dan tujuan 

bersama yang harus dicapai. 

3) Meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga 

mencerminkan bahwalingkungan kerja dirasakan 

positif dan diperkuat, konflik dan perubahandapat 

dikelola secara efektif. 

4) Membentuk perilaku dengan membantu anggota 

menyadari ataslingkungannya. Budaya orgganisasi 

dapat menjadi alat untuk membuatorang berpikiran 

sehat dan masuk akal. 

 

e. Jenis-jenis Budaya Organisasi 

 Jenis-jenis Budaya Organisasi dapat ditentukan 

berdasarkan proses informasi dan tujuannya. 

1) Berdasarkan proses Informasi 

Robert E. Quinn dan Michael R.Mc Grath membagi 

Budaya Organisasi berdasrkan proses informasi 

sebagai berikut : 
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a) Budaya Rasional 

proses informasi individual (klarifikasi sasaran 

pertimbangan logika,perangkat pengarahan) 

diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan 

kinerjayang ditunjukkan (efisiensi, produktifitas, 

dan keuntungan ataudampak). 

b) Budaya Ideologis 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif 

(dari pengetahuanyang dalam, pendapat dan 

inovasi) diasumsikan sebagai sarana bagitujuan 

revitalisasi (dukungan dari luar, perolehan 

sumber daya danpertumbuhan). 

c) Budaya Konsensus 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif 

(diskusi, partisipasicdan konsensus), diasumsikan 

untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi(iklim, 

moral, dan kerja sama kelompok). 

d) Budaya Hierarkis 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal 

(dokumentasi, danevaluasi) diasumsikan sebagai 

sarana bagi tujuan kesinambungan(stabilitas, 

kontrol, dan koordinasi). 

2) Berdasarkan Tujuannya 

Alizuduhu ndraha membagi budaya organisasi 

berdasarkan tujuannya yaitu: 

a) Budaya Organisasi Perusahaan 

b) Budaya Organisasi Public 

c) Budaya Organisasi sosial.
24

 

 

f. Pengembangan Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi, menurut Cross dan Shichman, 

dapatdikembangkan dengan menggunakan metode yang 

dapat membuat suatukondisi (conditioning), dimana 

budaya organisasi dapat menjadi suatu keterpaduan 

budaya anggotanya. 

                                                     
24Tika,Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,7-9 



31 

 

 

1) Pengembangan Budaya sesuai tuntutan sejarah 

Ialah membentuk kondisi dimana organisasi 

mengidentifikasikan tuntutanberdasarkan komitmen 

sejarah dari orang-orang terdahulu yang 

dianggapsebagai “pahlawan” didalam pembangunan 

dan mengembangan ekonomi,sosial, serta politik, 

baik didalam lingkup perusahaan maupun 

lingkupnasional, regional atau internasional. 

2) Kreativitas dan pemahaman keutuhan 

Mengondisikan bahwa kreativitas dan pemahaman 

akan keutuhananggota dapat dibentuk dengan 

metode kepemimpinan dan aturan yangberlaku 

(secara tertulis maupun yang tersirat), demikian juga 

etika dalamberkomunikasi harus dijunjung tinggi. 

3) Promosi dan pemahaman tentang anggota 

Program rekrutmen dan penempatan karyawan yang 

terencana denganbaik akan dapat menciptakan 

program-program lainnya berjalan secaraselaras. 

Sebagai contoh, apabila perencanaan rekrutmen dan 

penempatankaryawan telah terprogram dan 

dilaksanakan secara akurat, maka 

programpengembangan karier, seperti sistem 

penghargaan, program promosi,keamanan kerja, dan 

pengamanan jabatan dapat berjalan secara baik. 

4) Tingkat pertukaran informasi diantara anggota 

Melakukan pertukaran informasi diantara sesama 

anggota lebih baiksering dilakukan, dengan tujuan 

menciptakan kebersamaan danpendalaman pada 

masing-masing bidang keterampilan disetiap 

anggotaorganisasi.Pertukaran dapat dimulai dengan 

memfasilitasi kontak antarsesama anggota 

organisasi.
25

 

 

 

 

                                                     
25 Tampubolon, Perilaku Keorganisasian,.234-236. 
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g. Kekuatan Budaya Oganisasi 

 S.P. Robbins mendefinisikan budaya organisasi kuat 

adalah budayadimana nilai-nilai inti organisasi 

dipegang secara intensif dan dianut bersama secara 

meluas anggota organisasi.Menurut Kotter dan Heskett 

budaya perusahaan/organisasi kuat adalah budaya yang 

hampir semua manajermenganut bersama seperangkat 

nilai dan metode menjalankan bisnis yangrelatif 

konsisten, karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini 

dengan sangatcepat. 

 Budaya yang kuat merupakan pengungkit yang kuat 

untukmengarahkan perilaku, dan membantu para 

pegawai untuk bekerja denganlebih baik, khususnya 

dengan dua cara yaitu dengan sistem peraturaninformal 

yang mengarahkan bagaimana orang-orang 

memanfaatkan sebagianbesar waktunya dan memotivasi 

orang supaya cenderung bekerja lebih keraslagi dengan 

menyediakan struktur, standar dan suatu sistem nilai.
26

 

 Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa 

suatu budayaorganisasi kuat apabila: 

1) Nilai- nilai budaya organisasi dianut secara bersama 

oleh seluruhpimpinan dan anggota organisasi 

2) Nilai- nilai budaya memengaruhi perilaku pimpinan 

dan anggotaorganisasi. 

3) Membangkitkan semangat berperilaku dan bekerja 

lebih baik. 

4) Resisten (kuat) terhadap tantangan eksternal dan 

internal. 

5) Mempunyai sistem peraturan formal dan 

informal.Memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. 

 Atas dasar hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasikuat sebagai budaya, yang nilai-

nilainya baik formal maupun informal dianutsecara 

bersama dan berpengaruh positif terhadap perilaku dan 

                                                     
26Ernawan, Organizational Culture Dalam Perspektif Ekonomi DanBisnis 

77. 
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kinerjapimpinan dan anggota organisasi sehingga kuat 

dalam menghadapi tantanganeksternal dan internal 

organisasi. 

 

h. Indikator Budaya Organisasi 

Penelitian menunjuk ada tujuh karakteristik utama 

yang keseluruhan merupakan hakikat budaya 

organisasi: 

1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko, sejauh 

mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif 

dan mengambil resiko. 

2) Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan 

diharap menjalankan presisi,analisis,dan perhatian 

pada hal-hal kecil. 

3) Orientasi pada hasil.sejauh mana manajemen 

berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan 

proses yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut. 

4) Orientasi kepada semua kepentingan pegawai. 

Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen 

mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas 

orang yang ada di dalam organisasi. 

5) Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja 

di organisasi pada tim ketimbang pada individu-

individu. 

6) Keagresifan.sejauh mana orang bersikap agresif dan 

kompetitif dibanding santai. 

7) Stabilitas.Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi 

menekankan dipertahankannya status quo dalam 

perbandingan dengan pertumbuhan.
27

 

 

i. Budaya Organisasi Islam 

 Budaya organisasi Islam merupakan sebuah nilai yang 

diambil dan dikembangkan untuk diterapkan dalam 

                                                     
27 Heri Sulaksono, Budaya Organisas, (Yogyakarta: Invalindiant 

Candrawinata 2019) 
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kehidupan sehari-hari atau kegiatan dengan 

menggunakan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan 

pedoman Islam yaitu Alqu‟an dan Hadits
28

 

 budaya organisasi harus didasarkan pada hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Tauhid dan implikasinya terhadap manusia, yaitu 

dalam hal memandang pekerjaan sebagai ibadah dan 

usaha membangun Islam . 

b. Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islami) . 

c. Pedoman sosial Islami, seperti tidak memfitnah, 

tidak menyebarkan rumor dan berbuat  

d. Peningkatan kemampuan Islami pada karyawan 

 Budaya organisasi atau budaya korporat Islami adalah 

budaya organisasi yang berdasarkan nilai-nilai yang 

disepakati dalam Islam. Nilai-nilai itu haruslah diambil 

dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan 

hadist Rasulullah SAW. Sumber dasar ini kemudian 

dijabarkan melalui struktur yang berlandaskan konsep 

pelimpahan wewenang yang bersumber dari Allah 

dengan keterampilan yang pantas sebagai khalifatullah 

fil „ard (pemimpin di muka bumi). Sistemnya 

berpegang pada dua tali yaitu vertikal kepada Allah dan 

horizontal kepada sesama manusia dengan satu arahan 

untuk mencapai sasaran dengan strategi amr ma‟ruf 

nahy munkar. 

  Alamsyah  mengatakan bahwa perilaku suatu 

organisasi Islami yang bernafaskan Islam bisa beragam 

namun muncul dari sesuatu yang sama. Semuanya 

berawal dari hakikat nafsu manusia (haqiqotul nafsun 

insaniyah) yang muncul dalam bentuk akhlak Islamiyah 

(akhlaqul islamiyah). Perilaku organisasi kemudian 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu: perilaku individu 

anggota organisasi (As suluk al fardi), perilaku antar 

individu (As suluk al jama‟i), dan perilaku 

manajerial/kepemimpinan (As suluk al mudir). Seluruh 

                                                     
28 Abdul Hakim,Kepemimpinan Islami,(Semarang:Unisulla Press,2007) 
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perubahan baik organisasi maupun negara haruslah 

dimulai dari perubahan individu. Membentuk budaya 

organisasi yang islami tidak lain adalah dengan 

merubah individu-individu didalamnya menjadi lebih 

islami. Inilah hal pertama yang menuntut adanya usaha 

terus menerus secara berkesinambungan
29

 

  Karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat 

meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut: 

1) Bekerja merupakan fungsi manusia sebagai khalifah. 

Seorang muslim harus menyadari bahwa 

diciptakan manusia termasuk dirinya adalah sebagai 

khalifah fil ardi (pemimpin dibumi) yang harus 

mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang 

mampu menciptakan kebaikan dan kemaslahatan 

dimuka bumi ini. Surat Al-Baqarah ayat 30 : 

ى َِنِت ِاِّّْي َجاِعٌو فِى اْْلَرْ 
ي ٰۤ ََ ِض َخيِْيفَتً ۗ َواِْذ قَاَه َربَُّل ىِْي

 ُِ َءَۚ َوَّْح اٰۤ ٍَ ِْ يُّْفِسُد فِيَْها َويَْسفُِل اىدِّ ٍَ ا اَتَْجَعُو فِْيَها  قَاىُْىْٓ

ْىُ َُ ا َْل تَْعيَ ٍَ  ٌُ ِدَك َوُّقَدِّش ىََل ۗ قَاَه اِِّّْيْٓ اَْعيَ َْ   َُّسبُِّح بَِح

 “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan 

khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui.”(Q.S Al-Baqarah: 30) 

 

                                                     
29 Allya Roosallyn, Dkk, ”Pengaruh Budaya Organisasi Islam Terhadap 

Efektivitas Organisasi ( Studi Pada Rumah Sakit Syariah Kab Sumedang”,Jurnal 
Manajemen dan Bisnis, Vol 15,No 2, (2018),126 , 

https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengar

uh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah

_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-
Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-

Syariah-Kab-Sumedang.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengaruh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-Syariah-Kab-Sumedang.pdf
https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengaruh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-Syariah-Kab-Sumedang.pdf
https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengaruh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-Syariah-Kab-Sumedang.pdf
https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengaruh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-Syariah-Kab-Sumedang.pdf
https://www.researchgate.net/profile/MochamadMalik/publication/334201454_Pengaruh_Budaya_Organisasi_Islami_terhadap_Efektivitas_Organisasi_Studi_pada_Rumah_Sakit_Syariah_Kab_Sumedang/links/5ee6df83458515814a5e931e/Pengaruh-Budaya-Organisasi-Islami-terhadap-Efektivitas-Organisasi-Studi-pada-Rumah-Sakit-Syariah-Kab-Sumedang.pdf


36 

 

2) Bekerja merupakan ibadah. 

Sebagai seorang muslim bekerja sama artinya 

dengan mengaktualisasikan salah satu ilmunya Allah 

yang telah diberikan kepada manusia. 

3) Bekerja dengan azas manfaat dan maslahat. 

Seorang muslim bekerja tidak semata-mata untuk 

menumpuk kekayaan melainkan seberapa penting 

manfaat keuntungan atau kemaslahatan masyarakat. 

4) Bekerja dengan mengoptialkan kemampuan akal. 

seorang pekerja muslim harus menggunakan 

kemampuan akal fikirannya (kecerdasannya), 

profesionalitas didalam mengelola sumber daya. 

5) Bekerja penuh keyakinan dan optimalistik. 

Seorang muslim yakin bahwa apapun yang 

diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak 

membuat hidupnya menjadi kesulitan. 

6) Bekerja dengan sikap tawazun. 

Seorang muslim dalam bekerja harus bersikap 

tawazun(keberimbangan) antara dua kepentingan 

yakni, kepentingan umum dan kepentingan khusus. 

7) Bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan 

keharaman. 

Seorang pekerja muslim menghindari praktek 

pekerjaan atau produksi yang mengandung unsur 

haram.
30

 

 

3. Etos Kerja 

a. Pengertian Etos kerja 

 Dalam buku kamus teologi Inggris-Indonesia etos 

berasal dari bahasa Yunani (ethos) yaitu suatu sifat 

khusus dari perasaan moral dan kaidah-kaidah etis 

dalam sekelompok orang.Maka secara lengkapnya 

“etos‟‟ ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta 

                                                     
30 Lukman Hakim,”Budaya Organisasi Islami Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kinrja”Iqtishadia,Vol.9, No.1,(2016):192-198, 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/viewFile/955/998 
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kepercayaan, yang bersifat khusus tentang seseorang 

individu atau sekelompok manusia. Perkataan “etos” 

terambil pula perkataan “etika” dan “etis” yang 

merujukkepada makna akhlak atau bersifat akhlaqi 

yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok 

termasuk suatu bangsa.
31

 

 Etos adalah bagian dari filsafat yang membahas 

secara rasional dan kritis tentang nilai, norma dan 

moralitas. Sebagai cabang filsafat, etika sangat 

menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan 

mengamati nilai dan norma moral tersebut serta 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan 

dengan nilai dan norma moral itu. Dari kata etos ini 

dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati 

pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan 

dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos 

tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat 

kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih 

baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas 

kerja yang sesempurna mungkin. Sebagai suatu subjek 

dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan 

dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun 

kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang 

telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. 

 Secara umum Etos Kerja merupakan semua kebiasaan 

baik meliputi disiplin, jujur, tanggung jawab, tekun, 

sabar yang berdasar pada etika yang harus dilakukan di 

tempat kerja. Tanpa memiliki etos kerja seperti yang 

telah disebutkan diatas, seorang karyawan akan merasa 

terbebani dengan seluruh tanggung jawab pekerjaan dan 

dampak buruknya tidak akan mampu meningkatkan 

produktivitas perusahaan sesuai dengan target yang 

diinginkan. 

                                                     
31Nurcholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban,( Jakarta : Yayasan 

Paramadina, 2000),  410 
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Performa dalam bekerja seseorang karyawan sangat 

ditentukan dan dipengaruhi oeh etos kerja yang 

dimilikinya. Menurut Sinamo menyatakan bahwa Etos 

Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang 

berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang 

fundamental, disertai komitmen yang total pada 

paradigma kerja integral. 
32

 

 

b. Ciri-Ciri Etos Kerja 

 Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos 

kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya 

yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat 

mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk ibadah, 

suatu panggilan dan perintah Allah yang akan 

memuliyakan dirinya, memanusiakan dirinya sebagai 

bagian dari manusia pilihan (khairu ummah) di 

antaranya:  

1) Memiliki jiwa kepemimpinan ( leadership) 

2) Selalu berhitung waktu. 

3) Menghargai waktu. 

4) Tidak perrnah puas berbuat kebaikan 

5) Hidup berhemat dan efisien 

6) Memiliiki jiwa wiraswasta ( enterpreunership) 

7) Memiliiki insting bertanding dan bersaing. 

8) Keinginan untuk mandiri 

9) Haus untuk memiliki sifat keilmuan 

 

c. Tujuan Etos Kerja 

Tujuan dari etos kerja adalah:  

1) Mencari nafkah 

2) Menjamin masa depan anak cucu  

3) Mendapatkan tempat di masyarakat  

                                                     
32 Sinamo,Jansen, Delapan Etos Kerja Profesional:Navigator anda Menuju 

Sukses,(Bogor:Grafika Mardi Yuana,2005) 
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4) Menyatakan jati dirinya, pandangan pandangan serta 

prinsip prinsip yang ada dalam dirinya
33

 

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja  

1) Agama 

Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem 

nilai yang akanmempengaruhi atau menentukan pola 

hidup para penganutnya. Caraberfikir, bersikap dan 

bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaranagama 

yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh 

dalamkebidupan beragama.Etos kerja yang rendah 

secara tidak langsungdipengaruhi oleh rendahnya 

kualitas keagamaan dan orientasi nilaibudaya yang 

konservatif turut menambah kokohnya tingkat 

etoskerja yang rendah. 

2) Budaya 

Sikap mental, tekad, disiplin dan semangat kerja 

masyarakat jugadisebut sebagai etos budaya dan 

secara operasional etos budaya inijuga disebut 

sebagai etos kerja.Kualitas etos kerja ini 

ditentukanoleh sistem orientasi nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan.Masyarakat yang 

memiliki sistem nilai budaya maju akan 

memilikietos kerja yanhg tinggi dan sebaliknya, 

masyarakat yang memilikisistem nilai budaya yang 

konservatif akan memiliki etos kerja yangrendah, 

bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja. 

3) Sosial Politik 

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh adaatau tidaknya struktur politik 

yang mendorong masyarakat untukbekerja keras dan 

dapat menikmati hasil kerja keras dengan 

penuh.Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran 

akan pentingnya artitanggungjawab kepada masa 

                                                     
33 Mochtar Buchori, Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, 

(Yogyakarta : PT.Tiara Wacana, 1994 ),  74 



40 

 

depan bangsa dan negara. Doronganuntuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan 

hanyamungkin timbul jika masyarakat secara 

keseluruhan memilikiorientasi kehidupan yang 

terpacu ke masa depan yang lebih baik. 

4) Kondisi lingkungan geografis 

Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor 

kondisi geografis.Lingkungan alam yang 

mendukung mempengaruhi manusia yangberada di 

dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola 

danmengambil manfaat, dan bahkan mengundang 

pendatang untuk turutmencari penghidupan di 

lingkungan tersebut. 

5) Pendidikan 

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas 

sumber dayamanusia. Peningkatan sumber daya 

manusia akan membuatseseorang seseorang 

mempunyai etos kerja keras. Meningkanyakualitas 

penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan 

yangmerata dan bermutu disertai dengan 

peningkatan dan perluasanpendidikan, keahlian dan 

keterampilan sehingga semakinmeningkatpula 

aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai 

pelaku ekonomi. 

6) Struktur ekonomi 

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh adaatau tidaknya struktur ekonomi, 

yang mampu memberikan insentifbagi anggota 

masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati 

hasilerja keras mereka dengan penuh. 

7) Motivasi intrinsik individu. 

Individu yang akan memiliki etos kerja yang 

tinggi adalah individuyang bermotivasi tinggi. Etos 

kerja merupakan suatu pandangan atausikap yang 

didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. 

Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi 
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kerja.Maka etos kerjajuga dipengaruhi oleh motivasi 

seseorang yang bukan bersumberdari luar diri, tetapi 

yang tertanam dalam diri sendiri, yang seringdisebut 

dengan motivasi instrinsik. 

 

e. Indikator Etos Kerja  

Indikator etos kerja yang profesional menurut Siregar 

antara lain :  

1. Kesadaran 

Kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan 

kewajiban yang harus dijalankannya.. 

2. Semangat 

Perasaan yang sangat kuat yang di alami oleh setiap 

orang, dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari 

suatu kegiatan sehingga sesuatu dapat ditujukan 

kepada pengarahan potensi yang menimbulkan, 

menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan 

yang tinggi. 

3. Kemauan 

Merupakan tenaga penggerak yang berasal dari 

dalam diri. 

4. Disiplin kerja 

Suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan 

taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya 

5. Inisiatif  

Ide untuk melakukan tindakan yang baru atau 

tindakan yang berbeda, namun dengan tujuan yang 

sama, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan atau 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Produktif 

Sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha 



42 

 

7. Peningkatan 

Proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu 

atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke 

suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumya. 

8. Wawasan. 

Pandangan seseorang terhadap sesuatu berdasarkan 

apa yang diketahuinya.
34

 

 

f. Etos Kerja Islami 

1) Pengertian Etos Kerja Islami 

 Menurut Tasmara, etos kerja Islam adalah 

suatu upaya yang sungguhsungguh, dengan 

mengerahkan seluruh asset, pikiran, dan zikirnya 

untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti 

dirinya sebagai hamba Allah yang menundukan 

dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau 

dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa 

hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya.
35

 

 Etika kerja Islam menekankan kreatifitas 

kerja sebagai sumber kebahagiaan dan 

kesempurnaan dalam hidup. Pada hakekatnya, 

seorang manusia bekerja untuk mencapai falah ( 

kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan ).
36

 

 Menurut Asifudin, bahwa etos kerja islami 

ialah merupakan karakter dan kebiasaan manusia 

                                                     
34  Dyah Fitriyani,dkk,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Pegawai Kecamatan Sidorejo Salatiga”,Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,Vol 8 No 

1,(2019),27 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/21377/13319 

35 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2002)15 
36 Betri Sirajuddin Dan Fadel Mitra Muhakko,” Pengaruh Etika Kerja Islam 

TerhadapKomitmen Profesi Internal Auditor, Komitmen Organisasi Dan Sikap 

Perubahan Organisasi PadaPerbankan Syariah Di Kota Palembang,”I-Economic,Vol 

2,No2,(2016),2, 
https://scholar.archive.org/work/jzesnso7rvbwrjvqj7bt2woccq/access/wayback/http://j

urnal.radenfatah.ac.id:80/index.php/ieconomics/article/download/1020/854 
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berkenaan dengan kerja,yang terpancardari system 

keimanan/aqidah islam yang merupakan sikap hidup 

mendasar terhadapnya. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapan disimpulkan bahwaetos kerja islami 

ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja 

yang bersumber pada keyakinan/aqidah islam dan 

didasarkan pada Al-Qur‟andan Sunnah. Manusia 

bekerja bukan hanya motif mencari kehidupandunia 

tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Etos 

kerja seseorangterbentuk oleh adanya motivasi yang 

terpancar dari system keimanan atauaqidah islam 

yang berkenaan dengan kerja yang bertolak dari 

ajaranwahyu bekerja sama dengan akal
37

 

2) Karakteristik Etos Kerja Islami 

 Menurut prespektif islam, iman, ilmu dan 

amal merupakanserangkaian yang saling 

mensyaratkan dan saling menyempurnakan. 

Jaditidak berlebihan jika dikatakan islam adalah 

agama ilmu disamping agamaamal, iman sendiri 

baru dapat menjadi aqidah dan berfungsi dengan 

baikapabila didukung oleh ilmu minimal tentang 

iman atauaqidah,menyebabkan lahirnya kesadaran 

dan niat harus beramal saleh.Iman yang di serahkan 

oleh pemahaman ilmiah bolistik 

proposionalterhadap ajaran-ajaran agama, memang 

berpotensi besar untuk menjadisumber motivasi 

internal maupun eksternal bagi etos kerja 

islam,disamping menjadi sumber ilmu dan nilai.Dari 

konsep ilmu,iman dan amal saleh ini maka dapat 

digali dandirumuskan karakteristik-karakteristik etos 

kerja islam sebagai berikut: 

a) Kerja Merupakan Penjabaran Aqidah 

 Etos kerja dalam aqidah merupakan pancaran 

keyakinan orangmuslim dan muslimah bahwa 

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

University Press,2004) ,234 
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kerja berkaitan dengan tujuan mencariridho Allah 

yakni dalam rangka ibadah. Kerja berlandaskan 

niatberibadah hanya kepada Allah adalah salah 

satu karakteristik pentingetos kerja islami yang 

tergali dan timbul dari karakteristik yangpertama. 

Karakteristik ini juga menjadi sumber pembeda 

etos kerjaislam dari etos kerja lainnya. 

b) Kerja dilandasi ilmu 

 Pemahaman akal dengan dinamika sifat-

sifatnya terhadap wahyumerupakan sumber 

penyebab terbentuknya aqidah dan 

systemkeimanan yang pada gilirannya dapat 

menjadi sumber motivasiterbentuknya etos kerja 

islami sekaligus menjadi sumber 

nilai.Kerjadilandasi keimanan yang benar pada 

hakikatnya memang amatpenting, agar kerja 

terkendali oleh tujuan yang luhur.Tanpa 

imankerja dapat menjadi hanya berorientasi pada 

pengejaran materi.Kemungkinan besar hal itu 

akan melahirkan keserakahan. Sikapterlalu 

mementingkan diri sendiri dan orang lain. Maka 

dari itu,tanpailmu iaman mudah menjadi salah 

arah karena dilandasi dengan sikapyang tidak 

proporsional. Jadi iman, ilmu, dan kerja dalam 

rangkamewujudkan amal ibadah, ternyata 

masing-masing memainkan peranan urgen bagi 

yang lainya.
38

 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja Islam 

a) Agama 

 Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem 

nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan 

pola hidup para penganutnya. Caraberfikir, 

bersikap dan bertindak seseorang tentu diwarnai 

oleh ajaranagama yang dianut jika seseorang 

sungguh- sungguh dalam kebidupan beragama. 

                                                     
38 Ibid  
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Etos kerja yang rendah secara tidak 

langsungdipengaruhi oleh rendahnya kualitas 

keagamaan dan orientasi nilaibudaya yang 

konservatif turut menambah kokohnya tingkat 

etoskerja yang rendah. 

b) Budaya 

 Sikap mental, tekad, disiplin dan semangat 

kerja masyarakat jugadisebut sebagai etos budaya 

dan secara operasional etos budaya inijuga 

disebut sebagai etos kerja.Kualitas etos kerja ini 

ditentukanoleh sistem orientasi nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan.Masyarakat yang 

memiliki sistem nilai budaya maju akan 

memilikietos kerja yanhg tinggi dan sebaliknya, 

masyarakat yang memilikisistem nilai budaya 

yang konservatif akan memiliki etos kerja 

yangrendah, bahkan bisa sama sekali tidak 

memiliki etos kerja. 

c) Sosial Politik 

 Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh adaatau tidaknya struktur politik 

yang mendorong masyarakat untukbekerja keras 

dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan 

penuh.Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran 

akan pentingnya artitanggungjawab kepada masa 

depan bangsa dan negara. Doronganuntuk 

mengatasi kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan hanyamungkin timbul jika 

masyarakat secara keseluruhan memilikiorientasi 

kehidupan yang terpacu ke masa depan yang 

lebih baik. 

d) Kondisi Lingkungan/ geografis 

 Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor 

kondisi geografis.Lingkungan alam yang 

mendukung mempengaruhi manusia yangberada 

di dalamnya melakukan usaha untukdapat 
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mengelola danmengambil manfaat, dan bahkan 

mengundang pendatang untuk turutmencari 

penghidupan di lingkungan tersebut. 

e) Pendidikan 

 Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan 

kualitas sumber dayamanusia. Peningkatan 

sumber daya manusia akan membuatseseorang 

seseorang mempunyai etos kerja keras. 

Meningkanyakualitas penduduk dapat tercapai 

apabila ada pendidikan yangmerata dan bermutu 

disertai dengan peningkatan dan 

perluasanpendidikan, keahlian dan keterampilan 

sehingga semakinmeningkatpula aktivitas dan 

produktivitas masyarakat sebagai pelaku 

ekonomi. 

f) Struktur Ekonomi 

 Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh adaatau tidaknya struktur 

ekonomi, yang mampu memberikan insentifbagi 

anggota masyarakat untuk bekerja keras dan 

menikmati hasilerja keras mereka dengan penuh. 

g) Motivasi Intrinsik Individu 

 Individu yang akan memiliki etos kerja yang 

tinggi adalah individuyang bermotivasi tinggi. 

Etos kerja merupakan suatu pandangan atausikap 

yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini 

seseorang.Keyakinan inilah yang menjadi suatu 

motivasi kerja.Maka etos kerjajuga dipengaruhi 

oleh motivasi seseorang yang bukan 

bersumberdari luar diri, tetapi yang tertanam 

dalam diri sendiri, yang seringdisebut dengan 

motivasi instrinsik.
39

 

4) Cara Menumbuhkan Etos Kerja Islami 

 Setiap pekerja, terutama yang beragama islam, 

                                                     
39 Didi Sunardi,” Etos Kerja Islami ‟‟ Jurnal Integrasi Sistem ,  Vol 1, No1, 

2014,  83 https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi/article/view/928  

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi/article/view/928
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harus dapatmenumbuhkan etika kerja secara Islami 

karena pekerjaan yangditekuninya bernilai ibadah. 

Hasil yang diperoleh dari pekerjaan pekerjaannya 

juga dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, 

termasukdi dalamnya menghidupi ekonomi 

keluarga.Oleh karena itu, seleksimemilih pekerjaan 

dan menumbuhkan etika k erja yang islami 

menjadisatu keharusan bagi semua pekerja. Tanpa 

itu, para pekerja hanya bias mendapat nilai materi 

yang secara kuantitas hanya menjanjikankepuasan 

semu. Padahal, nilai sepiritual yang berkualitas 

berubah“berkah” sangat penting untuk kehidupan , 

bahkan lebih penting darisegala -galanya. 

 Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghargai 

etika kerja akantampak dalam sikap dan tingkah 

lakunya yang dilandaskan pada suatukeyakinan yang 

sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah 

danberprestasi itu indah. Ada semacam panggilan 

dari hatinya untuk terus-menerus memperbaiki diri, 

mencari prestasi nukan prestise, dan tampilsebagai 

bagian dari umat yang terbaik (khairu 

ummah).Berikut ciri-ciriorang yang mempunyai dan 

menghargai etika kerja Islam. 

a) Menghargai waktu 

 Salah satu esensi dari etos kerja adalah cara 

seseorang menghayati, memahami, dan 

merasakan betapa berharganya waktu Satu detik 

berlalu tidak mungkin dia kembali. 

b) Ikhlas 

 Ikhlas itu seperti perasaan disaat kita 

membuang hajat besar. Kitamelepaskannya dan 

kita tidak pernah mengingat- ngingat apa 

yangtelah kita lepaskan itu. Ikhlas itu merupakan 

energi batin yang akanmembentengi diri dari 

segala bentuk yang kotor Kejujuran 

Pribadimuslim adalah tipe menusia yang terkena 
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kecanduan kejujurandalam keadaan apapun, dia 

merasa tergantung pada kejujuran. Diapun 

tergantung pada amal saleh. Dirinya seperti 

terkena sugesti yang kuat untuk selalu berbuat 

amal saleh. Sekali dia berbuat jujuratau berbuat 

amal saleh prestatif dirinya bagaikan ketagihan 

untukmengulangi dan mengulanginya lagi.Dia 

terpenjara dalam cintanyakepada Allah. Tidak 

ada kebebasan yang ia nikmati kecuali 

dalampelayanannya kepada Allah. 

c) Istiqomah/Kuat Pendirian 

 Pribadi muslim yang profesional dan 

berakhlak memiliki sikapkonsisten, yaitu 

kemampuan untuk bersikap taat asas, 

pantangmenyerah, dan mampu mempertahankan 

prinsip serta komitmennyawalau harus 

berhadapan dengan resiko yang membahayakan 

dirinya. 

d) Disiplin 

 Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap 

berdisiplin, yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat 

walaupun dalam situasi yang sangat menekan. 

Disiplin adalah masalah kebiasaan. Disiplin tidak 

dibentuk dalam waktu satu duatahun, tapi 

merupakan bentukan kebiasaan sejak kita 

kecil,kemudian peri laku tersebut dipertahankan 

pada waktu remaja dandihayati maknanya 

diwaktu dewasa dan dipetik hasilnya. kebiasaan. 

Disiplin tidak dibentuk dalam waktu satu dua 

tahun, tapi merupakan bentukan kebiasaan sejak 

kita kecil, kemudian perilaku tersebut 

dipertahankan pada waktu remaja dan dihayati 

maknanya diwaktu  dewasa dan dipetik hasilnya. 

 

 



49 

 

 

e) Percaya Diri 

 Pribadi muslim yang percaya diri tampil 

bagaikan lampu yangbenderang. Memancarkan 

raut wajah yang cerah danberkharisma.Orang 

yang berada disekitarnya merasa 

tercerahkan,optimis, tenteram, dan 

muthma‟innah. Orang yang percaya 

dirinyaumumnya memiliki sikap berani untuk 

menyatakan pendapat,mampu menguasai 

emosinya dan mereka memiliki independensi 

yang sangat kuat sehingga tidak mudah 

terpengaruh oleh orang lain. 

f) Komitmen 

 Komitmen adalah keyakinan yang mengikat 

sedemikian kukuhnyasehingga membelenggu 

seluruh hati nuraninya dan kemudian 

menggerakkan perilaku menuju arah tertentuyang 

diyakininya. 

g) Bertanggung Jawab 

 Senafas dengan kata amanah adalah iman 

yang terambil dari kataamnun yang berarti 

keamanan atau ketenteraman, sebagai lawankata 

“khawatir, cemas dan takut. Tanggungjawab 

sama denganmenanggung dan memberi jawaban. 

Dengan demikian pengertiantindakan 

bertanggungjawab adalah sikap dan tindakan 

seseorang didalam menerima sesuatu sebagai 

amanah, dengan penuh rasa cinta,ia ingin 

menunaikannya dalam bentuk pilihan-pilihan 

yangmelahirkan amal prestatif.
40

 

 

 

 

 

                                                     
40 Buchari Alma dan Donni juni priansa, Manajemen Bisnis Syari‟ah 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm176 
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4. Kinerja  

a. Pengertian Kinerja 

 Di Indonesia istilah kinerja telah populer digunakan 

dalam media massa memberikan padanan kata dalam 

bahasa inggris untuk istilah kinerja tersebut, yakni Job 

Performance atauActual Performance (hasil atau 

prestasi kerja yang dicapai seseorang), dapat pula 

diartikansebagai perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta dengan tenaga kerja per 

satuanwaktu. Kinerja itu sendiri dapat di definisikan 

sebagai berikut : 

1) Menurut Wirawan Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-

indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. 

2) Menurut Mangkunegara kinerja karyawan/pegawai 

(prestasi kerja) adalah hasil kerjasecara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

keryawan/pegawai dalammelaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepada nya. 

3) Menurut Irham Fahmi kinerja adalah hasil yang 

diperoleh oleh suatu organisasi baikorganisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non oriented 

yang dihasilkan selama satu periode tertentu. 

4) Menurut Yaslis Ilyas kinerja ialah penampilan hasil 

kerja personal baik kualitasmaupun kuantitas dalam 

suatu organisasi. 

5) Menurut Suryadi Prawirosentono kinerja adalah 

merupakan hasil kinerja yang dapatdicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dan organisasi, 

sesuai dengan wewenangdan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasibersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral danetika. 
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 Beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawaimerupakan 

keluaran/prestasi atas apa yang telah dicapai oleh 

seorang pegawai, baik itu secara kualitas maupun 

kuantitas sesuai dengan tugas dan perannya dalam 

mencapai tujuan instansi. Dalam hal ini kinerja yang 

efektif adalah mampu memenuhi sasaran dan standar 

kinerja yang terdapat dalam sebuah pekerjaan. Semakin 

baik seorang pegawai dalam memenuhi sasaran standar 

yang terdapat dalam pekerjaan, berarti kinerjanya 

semakin optimal.Kinerja pegawai sangat menentukan 

keberhasilan instansi dalam merealisasikanberbagai 

tujuannya.Hal tersebut disebabkan karena pegawai 

merupakan orang yangmelakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, serat melakukan 

pengendaliantehadap berbagai aktifitas instansi.Tanpa 

ada nya pegawai yang kompeten, mustahilperusahaan 

dapat mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien.Karena itu, setiap intansiperlu mengoptimalkan 

kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan 

keunggulan kompetitif instansi.
41

 

b. Pengertian Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja ialah merupakan usaha yang 

dilakukan pimpinan untuk menilai hasilkerja 

bawahannya. Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk menilai danmengetahui apakah 

seseorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya 

dalam suatuorganisasi melalui instrumen penilaian 

kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan 

suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu 

dengan membandingkan standar bakupenilaian. 

 Mangkunegara mengemukakan, bahwa penilaian 

pegwai merupakan evaluasi yangsistematis dari 

pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat 

                                                     
41 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik,. (Yogyakarta: UPP STIM 

Y ,2007),75 



52 

 

dokembangkan. Penilaian dalamproses penafsiran atau 

penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek 

orang ataupunsesuatu barang. Menurut Handoko, 

penilaian prestasi kerja (performance apprasial) 

adalahproses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai.Mahmudi juga menyatakan bahwa penilaian 

kinerja merupakan suatu proses penilaiankemajuan 

pekerjaan trhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditemtukan, termasuk Informasi atas efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

atau jasa,kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil 

kerja dengan target dan efektifitas tindakan dalam 

mencapai tujuan. 

 Kesimpulan dari beberapa ahli diatas, bahwa 

penilaian prestasi kerja (kinerja) adalahpenilaian yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dankinerja organisasi, serta untuk 

menentukan pelatihan kerja secara tepat, 

memberikantanggapan yang leboh baik dimasa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan 

kebijakandalam hal promosi jabtan dan penentuan 

imbalan. 

c. Tujuan Penilaian Kinerja 

 Tujuan penilaian kinerja yaitu untk mengevaluasi 

kinerja seorang pegawai,mengembangkan serta 

memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan 

memberikandampak yang positif dan semangat dalam 

diri pegawai untuk lebih berkualitas danmenghasilkan 

kinerja yang optimal. Wibowo menyatakan bahwa 

“penilaian kinerja” seharusnya menciprakan gambaran 

akurat dari kinerja perorangan.Penilaian tidak 

dilakukanhanya untuk mengetahui kinerja buruk.Hasil-

hasil yang baik dan dapat diterima harus 

datadiindentifikasikan, sehingga dapat dipakai sebagai 

dasar penilaian hal lainnya.Untukmencapai tujuan ini, 
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sistem penilaian hendaknya terkait dengan pekerjaan 

dan praktis,termasuk standar, dan menggunakan 

ukuran-ukuran yang terukur”. Menurut Sedermayanti 

tujuan dari penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan 

pegawai. 

2) Sebagain dasar perencanaan bidang kepegawaian 

khususnya penyempurnaan kondisi kerja, 

peningkatan mutu dan hasil kerja. 

3) Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan 

pegawai seoptinal mungkin,sehingga dapat 

diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan 

pakat dan kenaikan jabatan. 

4) Mendorong tercptanya hubungan timbal balik yang 

sehat antara atasan dan bawahan. 

5) Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan 

dari bidang kepegawaiankhususnya kinerja pegawai 

dalam berkerja. 

6) Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan 

kelemahannya sehingga dapat memacu 

perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan 

lebih memperhatikan da mengenal bawahan dan 

pegawai nya, sehingga dapat lebih memotivasi 

pegawai. 

7) Hasil penilaian pelaksanaan perkerjaan dapat 

bermanfaat bagi penelitian dan perkembangan 

dibidang kepegawaian. 

d. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

 Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja 

dalam kegiatan yang telahdirencanakan sebelumnya, 

guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah 

ditetapkan olehsuatu organisasi dan dilaksanakan dalam 

jangka waktu tertentu yang dipengaruhi olehbeberapa 

faktor. Menurut Yeremias untuk melakukan kajian 

secara lebih mendalam tentangfaktor-faktor yang 

mempengaruhi efektifitas penilaian kinerja di indonesia, 
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maka perlumelihat beberapa faktor penting, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundang-

undangan untuk melakukanpenilaian secara benar 

dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai 

secara subyektifdan penuh dengan bias tetapi tidak 

ada suatu aturan hukum yang mengatur 

perbuatantersebut. 

2) Manajemen sumber daya manusia yang berlaku 

memiliki fungsi dan proses yangsangat menentukan 

efektivitas penilaian kinerja. Aturan main 

menyangkut siapa yangharus menilai, kapan menilai, 

kriteria apa yang digunakan dalam sistem 

penilaiankinerja, sebenarnya diatur dalam 

manajemen sumber daya manusia juga 

merupakankumci utama keberhasilan sistem 

penilaian kinerja. 

3) Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh 

manajemen suatu organisasi dengantujuan penelaian 

kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih 

berorientasi padamanajemen klasik, maka sehingga 

prestasi yang seharusnya menjadi fokus 

utamakurang diperhatikan. 

4) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi 

publik terhadap pentingnyapenilaian suatu kinerja. 

Bila mereka selalu memberikan komitemen yang 

tinggiterhadap efektivitas penilaian kinerja, maka 

para penilaian secara tepat dan benar. 

e. Dimensi dan Indikator Kinerja 

Menurut Hasibuan, dia mengemukakan aspek kinerja 

yang dinilai antara lain : 

1) Kesetiaan, penilai mengukur karyawan terhadap 

pekerjaannya, jabatannya, danorganisasi, kesetiaan 

dicermin kan oleh kesedihan karyawan menjaga 

dan membelaorganisasi didalam maupun diluar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggung jawab. 
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2)  Prestasi kerja, hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dapat dihasilkankaryawan dari 

uraian pekerjaannya. 

3) Kejujuran, penilai menilai kejujuran dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya memenuhiperjanjian 

baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap 

oranglain seperti kepadabawahannya. 

4) Kedisiplinan, penilai menilai kedisiplinan 

karyawan dalam mematuhi peraturanperaturan 

yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan instruksi yangdiberikan kepadanya. 

5) Kreativitas, penilai menilai kemampuan karyawan 

dalam mematuhi peraturanperaturan yang ada dan 

melakukan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih 

berdayaguna dan berhasil guna. 

6) Kerja sama, penilai menilai kesediaan karyawan 

berpartisipasi dan bekerja samadengan karyawan 

lainnya. 

7) Kepemimpinan, penilai menilai kemampuan untuk 

memimpin, berpengaruh,mempunyai pribadi yang 

kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi 

oranglain untuk bekerja secara efektif. 

8) Kepribadian, penilai menilai karyawan dari sikap 

perilaku, kesopanan, periang,disukai, memberi 

kesan yang menyenangkan, memperlihatkan sikap 

baik, sertaberpenampilan wajar. 

9) Prakarsa, penilai menilai kemampuan berpikir 

yang orisinal dan berdasarkan inisiatifsendiri untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberi 

alasan, mendapatkankesimpulan, dan membuat 

keputusan. 

10) Kecakapan, penilai menilai kecakapan karyawan 

dalam menyatukan danmenyelaraskan bermacam-

macam elemen yang semuanya terlibat 

didalampenyusunan kebijakan dan di dalam situasi 

manajemen. 
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11) Tanggung jawab, penilai menilai kesediaan 

karyawan dalam mempertanggungjawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan,dan hasil kerjanya. 
42

 

Menurut Mangkunegara, dia menyebutkan indikator-

indikator yang meliputi kinerja yang dijadikan ukuran 

kinerja seseorang , yaitu sebagai berikut : 

1) Kualitas Kerja 

 Kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas 

standar yang ditetapkan perusahaan. 

2) Kuantitas Kerja 

 Kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah 

standar yang ditetapkan perusahaan. 

3) Keandalan Kerja 

 Terdiri dari pelaksanaan dalam mengikuti instruksi, 

inisiatif, hati-hati,kerajinan dalam pekerjaan. 

4) Sikap 

 Pernyataan evaluatif terhadap objek,orang atau 

peristiwa.
43

 

f. Kinerja Islam 

Menurut Mursi dalam Wibisono, kinerja religius 

Islami adalah suatu pencapaian yang diperoleh 

seseorang atau organisasi dalam bekerja/berusaha yang 

mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. Terdapat beberapa dimensi kinerja 

Islami meliput: 

1) Amanah dalam bekerja yang terdiri atas: profesional, 

jujur, ibadah dan amal perbuatan. 

2) Mendalami agama dan profesi terdiri atas: 

memahami tata nilai agama, dan tekun bekerja. 

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

                                                     
42Aisyah “Pengaruh Kebijakan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Di 

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung” (Skripsi, UIN 

Raden Intan, 2021)31. 
43 Ainanur, “Pengaruh Budaya Organisasi,Kompetensi dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan” Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 

Vol1,No,1,(2018):4, https://doi.org/10.30596/maneggio.v1i1.2234. 
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suatu sasaran atau tujuan kegiatan/ usaha yang telah 

ditetapkan. Menurut Zadjuli , Islam mempunyai 

beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja 

suatu kegiatan/usaha yang meliputi : 

(1)  Niat bekerja karena allah 

(2) Dalam bekerja harus memberikan 

kaidah/norma/syariah secara totalitas 

(3)  Motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di 

dunia dan akherat 

(4)  Dalam bekerja dituntut penerapan azas efisiensi 

dan manfaat dengan tetap menjaga Kelestarian 

lingkungan 

(5)  Mencari keseimbangan ntara harta dengan ibadah, 

dan setelah berhasil dalam 

 bekerja hendaknya bersyukur kepada allah swt 

Dalam unsur penilaian kinerja tersebut, orang yang 

berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan 

tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat 

dan negara tanpa menyusahkan orang lain. Oleh karena 

itu, kategori “ahli surga” seperti yang digambarkan 

dalam Al-Qur‟an bukanlah orang yang mempunyai 

pekerjaan/jabatan yang tinggi dalam suatu 

perusahaan/instansi sebagai manajer, direktur, teknisi 

dalam suatu bengkel dan sebagainya. Tetapi sebaliknya 

al-Qur‟an menggariskan golongan yang baik lagi 

beruntung (al-falah) itu adalah orang yang banyak 

taqwa kepada Allah, khusyu sholatnya, baik tutur 

katanya, memelihara pandangan dan kemaluannya serta 

menunaikan tanggung jawab sosialnya seperti 

mengeluarkan zakat dan lainnya. 

 Dalam Islam, kemuliaan seorang manusia itu 

bergantung kepada apa yang dilakukannya. Oleh karena 

itu suatu pekerjaan yang mendekatkan seseorang 

kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk 

diberi perhatian dan reward yang setimpal. 

Menurut Asyraf A. Rahman , istilah “kerja” dalam 
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Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari 

rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan 

menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi 

hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja 

mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang 

mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, 

keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. 

Kerja juga berkait dengan martabat manusia. Seorang 

yang telah bekerja dan bersungguh- sungguh dalam 

pekerjaannya akan bertambah martabat dan 

kemuliannya, karena bekerja merupakan kewajiban. 

 Sudut pandang ekonomi islam dalam kaitannya 

dengan kinerja dalam islam menggaris bawai setelah 

manusia sebagi pelaku ekonomi mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang ada sebegai media untuk 

kehidupan di dunia ini. Allah SWT menegaskan dalam 

surat Al-Kafh ayat 7: 

ًلِ  ََ ُِ َع ٌۡ اَۡحَس ٌۡ اَ يُّهُ ا َعيَى اْۡلَۡرِض ِزۡيَْتً ىََّها ىَِْۡبيَُىُه ٍَ  اَِّّا َجَعۡيَْا 
 “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada 

di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami 

menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik 

perbuatannya.”(QS.Al-kafh:7) 

Islam menyuruh umatnya untuk mencari rizki yang 

berkah mendorong produksi dan menekuni aktifitas 

ekonomi di berbagai bidang usaha seperti pertanian, 

perkebunan,perdagangan maupun industri, dengan 

bekerja setiapindividu dapat memberikan pertolongan 

pada kaum kerabat mapun yang membutuhkan. Ikut 

berpartisipasi bagi kemaslahatan umat dan bertindak 

dijalan allah dalam menegakan kalimat nya, karena 

islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan 

memberi bobot perintah bekerja tersebut sepadan 

dengan perinta shalat, shadaqoh, dan jihat dijalan 

allah.
44

 

                                                     
44 Amela Amaliah Putri Utami,” Pengertian Kinerja Menurut Perspektif 

Islam”, SCRIB,2016,1, https://id.scribd.com/doc/297522692/Pengertian-Kinerja-
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B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting.
45

Komponen utama pada kerangka pemikiran 

dikembangkan adalah independent variables ( variable bebas) 

, dependent variables ( variable terikat ). 

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada 

pegawai.Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai 

dapat menyelesaikan segala beban pekerjaan dengan efektif 

dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada organisasi 

dapat teratasi dengan baik.Kinerja menjadi landasan yang 

sesungguhnya dalam organisasi, karena jika tidak ada kinerja 

maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Namun, tujuan 

organisasi tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan 

organisasi yang baik, budaya organisasi yang baik, dan etos 

kerja yang sangat penting untuk dimiliki setiap pegawai. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

      H1     H2 

      

        H3 

 

 

  

                                                                                                                 
Menurut-Perspektif-Islam 

45 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2015),h.242 
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Keterangan : 

   : Persial 

 : Simultan 

 : Perspektif Manajemen Bisnis 

 

H1 : Budaya Organisasi  berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan secara Parsial. 

H2 : Etos Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

secara Parsial. 

H3 : Budaya Organisasi dan Etos Kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan secara Simultan 

 

Berdasarkan alur kerangka pemikiran diatas 

menjelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat independent 

variables ( variable bebas) yaitu Budaya Organisasi (X1) dan 

Etos Kerja (X2) .Sedangkan dependent variables ( Variable 

terikat) dalam penelitian ini ada Kinerja Karyawan (Y). 

Setelah itu di dalam penelitian ini ingin meneliti dalam 

Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. 

  

C. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis adalah pernyataan antara variable dengan 

variable, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan atau 

yang masih lemah. Hipotesis dapat juga dinyatakan dalam 

kalimat lain, yaitu pernyataan hubungan antara dua variable 

atau lebih yang bersifat sementara, atau bersifat masih lemah. 

Lemah dalam hal ini berkaitan dengan benar atau tidaknya 

pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan hubungan 

antara variabelnya yang lemah.
46

 Hipotesis yang penulis 

ajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan  

 Pentingnya budaya organisasi dalam hubungannya 

dengan kinerja karyawan dikuatkan oleh pernyataan 

                                                     
46 Musich Ansori, Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2, (Surabaya, 

Airlangga University Press:2017), 47 
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Robbins bawasanya dalam kenyataannya, salah satu kajian 

budaya organisasi mengemukakan bahwa para karyawan 

diperusahaan yang budayanya kuat lebih komitmen pada 

perusahaan mereka daripada karyawan di perusahaan yang 

budayanya lemah. Perusahaan dengan budaya kuat juga 

akan menggunakan usaha-usaha perekrutan dan praktek 

sosialisasi mereka untuk membina komitmen karyawan. 

Dan semakin banyak bukti yang mengemukakan bahwa 

budaya kuat berkaitan dengan kinerja organisasi yang 

tinggi. 

 Budaya organisasi islam terbangun dari nilai-nilai 

atau pesan Allah SWT dan Rasulnya. Pandangan islam 

memberikan suatu kewajiban moral bagi setiap warga 

mayarakat muslim untuk berusaha semaksimal mungkin 

melaksanakan semua syariat islam disegala aspek 

kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan ( 

ekonomi ) dan lebih khusus dalam etika kerja atau budaya 

organisasi. Karakteristik budaya organisasi islam yang 

dapat meningkatkan kinerja organisasi adalah: pertama, 

bekerja merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia 

sebagai khalifah .kedua, bekerja merupakan ibadah . 

ketiga, bekerja dengan azas manfaat dan maslahat. 

Keempat, bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan 

akal seseorang. Kelima, bekerja penuh keyakinan dan 

optimistik. Keenam, bekerja dengan masyaratkan sikap 

Tawazun( keberimbangan) antara dua kepentingan umum 

dan khusus. Ketujuh, bekerja dengan memperhatikan unsur 

kehalalan dan menghindari unsur keharaman. 

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Reynad 

Karauwan dkk yang berjudul “ pengaruh Etos Kerja, 

Budaya organisasi dan Beban Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan”bahwa Budaya Organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan dan Budaya 

Organisasi merupakan Variabel terkuat yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rodhiatul Kusuma wardani dkk yang 
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berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan (studi pada karyawan PT Karya Indah Buana 

Surabaya)” bahwa Budaya Organisasi sangat berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan. 

H1 : Budaya Organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

2. Pengaruh Etos kerja Terhadap kinerja Karyawan  

 Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat 

perilaku kerja positif dan bermutu tinggi, yang berakar 

pada kesadaran yang jernih dan keyakinan yang kuat pada 

paradigma kerja yang holistik. Istilah paradigma di sini 

berarti konsep utama tentang kerja itu sendiri yang 

mencakup idealisme yang mendasarinya, prinsip-prinsip 

yang mengaturnya, nilai-nilai luhur yang 

menggerakkannya, sikap-sikap mulia yang dilahirkannya, 

dan standar-standar tinggi yang hendak dicapainya 

termasuk karakter utama, pikiran pokok, kode etik, kode 

moral, dan kode perilaku para pemeluknya. 

 Menurut Tasmara, etos kerja Islam adalah suatu 

upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan 

seluruh asset, pikiran, dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai 

hamba Allah yang menundukan dunia dan menempatkan 

dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik 

(khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita 

katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu 

memanusiakan dirinya.
47

Dengan kata lain, etika sebagai 

refleksi kritis rasional melihat dan merefleksi kehidupan 

manusia dengan mendasarkan diri pada norma dan nilai 

moral yang ada di satu pihak dan situasi khusus dari bidang 

kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan oleh setiap 

orang atau kelompok dalam suatu masyarakat. Etika tidak 

lagi sekedar melihat perilaku dan kehidupan manusia 

                                                     
47 Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2002),15 
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sebagai manusia begitu saja, melainkan melihat perilaku 

dankehidupan manusia sebagai manusia dalam bidang 

kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. 

 Melihat hasil penelitian dari Afida Rahmawati yang 

berjudul “ pengaru Etos kerja islam dan produktivitas 

terhadap kualitas kerja melalui kinerja karyawan” hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa etos kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan . diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh oleh Clarisa Ester Tambuwun dkk yang berjudul 

“Pengaruh Perubahan Organisasi,Budaya Organisasi,dan 

etos kerja Terhadap kinerja pegawai kantor Otoritas 

Bandar Udara Wilayah VIII Manado” hasil analisis 

menunjukan bahwa secara simultan dan persial etos kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

H2: Etos Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

 

3. Pengaruh Budaya Organisasi dan Etos kerja terhadap 

kinerja Karyawan 

  Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki 

oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada 

pegawai.Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai 

dapat menyelesaikan segala beban pekerjaan dengan 

efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada 

organisasi dapat teratasi dengan baik.Kinerja menjadi 

landasan yang sesungguhnya dalam organisasi, karena jika 

tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak dapat 

tercapai. Namun, tujuan organisasi tidak akan tercapai 

tanpa adanya perubahan organisasi yang baik, budaya 

organisasi yang baik, dan etos kerja yang sangat penting 

untuk dimiliki setiap pegawai. 

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih dkk yang berjudul “ Pengaruh Budaya 
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organisasi,Motivasi Kerja dan Etos kerja Islam terhadap 

Kinerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang 

Makasar” Hasil penelitian menunjukan bahwaa secara 

persial, variabel budaya organisasi, motivasi kerja,dan etos 

kerja islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerjapegawai. Diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Reynad karauwan dkk yang berjudul 

“pengaruh Etos Kerja, Budaya Organisasi,dan Beban Kerja 

terhadap kinerja Pegawai di Dinas pekerjaan Umum 

Minahasa Selatan” bahwa Budaya Organisasi dan Etos 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

H3: Budaya Organisasi dan Etos kerja Berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan september 2021 

sampai dengan selesai. 

2. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian akan dilakukan di UPTD PAM Gunung 

Sugih. 

 

B. Pendekatan dan jenis Penelitian 

1. Dalam penelitian ini merupakan penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif, Metode kuantitatif yaitu penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data, menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey yaitu 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya. 

2. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat assosiatif 

(hubungan), yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang 

bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau 

lebih, dimana dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
48

 Dalam 

penelitian ini , populasi yang digunakan adalah seluruh 

karyawan aktif yang ada pada UPTD PAM Gunung Sugih 

yaitu Pegawai yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil ) 

dan Honorer.. 

2. Sample 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.Ukuran sampel atau jumlah sampel 

yang diambil merupakan hal yang penting jika peneliti 

melakukan penelitian yang menggunakan analisis 

kuantitatif.Anggota populasi yang secara kebetulan 

dijumpai oleh peneliti dan sesuai dengan ketentuan 

peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan 

diteliti dan dianggap dapat menggambarkan 

populasinya.
49

Menurut Arikunto jika jumlah populasinya 

kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil 

secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 

100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari 

jumlah populasinya.
50

 . Berdasarkan penelitian ini karena 

jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang 

responden, maka penulis mengambil 100% jumlah 

populasi yaitu sebanyak 31 karyawan. Dengan demikian 

maka sampel dalam penelitian ini adalah 31 orang . 

 

  

                                                     
48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2013), 219 
49Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Pengambilan 

BidangKesejahteraan Sosial dan Ilmu Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), 59 
50 Arikunto S,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta). 174  
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D. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Indikator Skala 

1 Budaya 

Organisasi 

( X1) 

Budaya 

Organisasi adalah 

filosofi dasar 

organisasi yang 

memuat 

keyakinan, 

norma-norma, 

dan nilai-nilai 

bersama yang 

menjadi 

karakteristik inti 

tentang 

bagaimana cara 

melakukan 

sesuatu dalam 

organisasi. 

Keyakinan, 

normanorma dan 

nilai-nilai 

tersebut menjadi 

pegangan semua 

sumber daya 

manusia dalam 

organisasi dalam 

melaksanakan 

kinerjanya. 

a. Inovasi 

b. Perhatian pada hal 

rinci 

c. Orientasi pada hasil 

d. Orientasi pada 

kepentingan pegawai 

e. Orientasi Tim 

f. Keagresifan 

g. Stabilitas 

Likert 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Indikator Skala 

2 Etos Kerja 

(X2) 

Etos kerja adalah 

seperangkat 

perilaku kerja 

positif yang 

berakar pada 

kerjasama yang 

kental, 

keyakinan yang 

fundamental, 

disertai 

komitmen yang 

total pada 

paradigma kerja 

yang integral. 

a. Kesadaran 

b. Semangat 

c. Kemauan 

d. Disiplin kerja 

e. Inisiaif 

f. Produktif 

g. Peningkatan 

h. Wawasan 

 

3 Kinerja 

( Y) 

Kinerja (prestasi 

kerja) adalah 

“hasil kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas 

yang dicapai 

seorang pegawai 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

a. Kualitas Kerja 

b. Kuantitas Kerja 

c. Keandalan Kerja 

d. Sikap 

Likert 

 

2. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen ( Bebas) atau X 

Variabel independen merupakan variable yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variable dependen (terikat). Pada penelitian 
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ini variabel independen, yaitu Budaya Organisasi (X1) 

dan Etos Kerja (X2). 

2. Variabel Dependen ( Terikat) atau Y 

Variabel dependen merupakan variable yang 

dipengaruhi atau akibat, karena adanya variable 

independen (bebas).Pada penelitian ini, yaitu kinerja 

(Y) sebagai variabel dependen. Pada Penelitian ini, 

yaitu Kinerja Karyawan. 

 

E. Instrument Penilitian 

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar demi 

kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka 

diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta 

tepat dalam memberikan data hasil penelitian ( reliable).
51

 

Angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. 

Metode ini digunakan bertujuan untuk mengambil data dari 

sebuah survey atau laporan. Kuesioner ini berupa pertanyaan 

multiple choice (pilihan ganda) yang terdiri dari lima 

alternative jawaban sehingga responden dapat memilih 

jawaban yang sesuai dan peneliti dapat dengan mudah 

memberikan kode-kode atas jawaban yang 

didapatkan.Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala likert.Skala ini digunakan untuk mengukur opini atau 

persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau 

ketidak setujuan. Skala yang dikembangkan oleh Rensis 

Likert ini biasanya memiliki lima atau tujuh kategori 

peringkat dari sangat tidak setuju hingga setuju atau dari 

positif hingga negative.
52

 Untuk itu skor yang dapat diberikan 

atas kategori peringkat-peringkatnya adalah : 

                                                     
51 Febrianawati Yusup.”uji validitas dan uji Reliabilitas instrumen penelitian 

kuantitatif‟‟‟,Jurnal Tarbiyah,Vol 07,No.01,(2018),17, https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/jtjik/article/viewFile/2100/1544 
52Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian 

Kuantitatif :Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial,( 

Yogyakarta:Gaya Media, 2007), 63. 
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Sangat Setuju  (SS) : 5 

Setuju    (S) : 4 

Ragu-Ragu   (RG) : 3 

Tidak Setuju  (TS) : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

 

F. Uji Validitas dan Reabilitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan dapat diukur oleh 

kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar dapat 

mengukur apa yang hendak diukur.
53

  

Untuk menghitung validitas tiap item instrumen dalam 

penelitian ini digunakan korelasi product moment, yaitu 

dengan menggunakan rumus : 

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYNXXN

YXXYN
rxy

Keterangan : 

rxy=koefisien korelasi suatu butir/item 

N = jumlah subyek 

X = skor suatu butir/item 

Y = skor total  

Nilai Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

(rkritis). Bila rhitung dari rumus di atas lebih besar dari rtabel 

maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 

2. Uji Realibilitas 

Uji Reabilias bertujuan untuk mengukur kehandalan suatu 

alat ukur atau kuisioner. Menurut Cooper dan Schinder 

Instrumen yang dikatakan reliabel jika instrumen yang 

                                                     
53Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dangan Program SPSS, 

Edisi VI, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 52 
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digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

kan menhasilkan data yang sama. Menurut Hair et al 

sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan reliable jika 

memiliki nilai Croncach Alpha ≥0,60. Semakin mendekati 

1 nilai Croncach Alpha, maka semakin baik instrumen 

pengukuran. 

 

G. Uji Prasarat Analisi 

1. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi 

normalitas atau tidak, sebagai berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh disekitar garis diagonal dan 

tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi Adapun 

cara lain, menurut ghozali untuk mendeteksi normalitas 

data juga diuji dengan uji kolmogrof smirnov dilihat 

dari nilai residual. Dikatakan normal apabila nilai 

residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang 

ditetapkan, nilai signifikansi yang digunakan yaitu 

sebesar 0,05. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
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maka disebut homokedastisias dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik 

scatterplot dan prediksi variable dependen dan residunya. 

3. Uji Multikolineritas 

Dimaksudkan apakah model regrasi ditemkan adanya 

kolerasi antara variabel bebas (independen) apabila terjadi 

kolerasi anatara variabel bebas, maka terdapat problem 

multikolineritas (multiko) pada regresi tersebut. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikoloneritas adalah 

VIF kurang dari 10, maka kolerasi antara variabel 

independen masih dapat ditolerir, namun apabila VIF 

tersebut lebih dari 10 maka data berdistribusi 

normal,sebaliknya apabila probabilty < α(10%) maka data 

tidak berdistribusi normal.
54

 

 

H. Uji Hipotesis  

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan 

demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah 

data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda, bertujuan untuk menguji 

pengaruh lebih dari satu variabel independent terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan tujuan dilakukannya 

penelitian ini, maka variabel yang di analisis adalah 

variabel independen: 

Variabel bebas (X1)  : Budaya Organisasi 

Variabel bebas (X2)  : Etos Kerja 

Sedangkan variabel dependen :
55

  

Variabel terikat (Y)   : Kinerja 

                                                     
 54 Sutrisno Hadi, Metode Research, ( Yogyakarta : ANDI,2002),  207 
55Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, Ekonometri, (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2014), 6. 
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Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar 

pengaruh Budaya Organisasi (X1) dan Etos Kerja (X2) 

TerhadapKinerja (Y). Rumus untuk regresi linear 

sederhana adalah : 

 

Y = a + b (X1) + b (X2) 

Keterangan : 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi 

X1  : Budaya Organisasi 

X2  : Etos Kerja 

2. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukan besar sumbangan dari variabel penjelas 

terhadap variabel respon. Koefisien determinasi 

menunjukan ragam (variasi)naik turunya Y yang 

diterangkan oleh pengaruh linier X (berapabagian 

keragaman dalam variable Y yang dapat dijelaskan oleh 

beragamnya nilai-nilai variable X). bila nilai koefisien 

determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang 

terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai 

observasi yang diperoleh. Dalam hal nilai koefisien 

determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya 

Y seluruhnya disebabkan oleh X. dengan demikian, 

bilanilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara 

sempurna.
56

 

3. Uji F 

Uji F regresi berganda digunakan untuk menentukan 

analisis signifikansi keseluruhan model regresi berganda. 

Dengan kata lain uji ini dilakukan untuk melihat 

signifikansi pengaruh keseluruhan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

                                                     
56Dergibson Siagian, Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis Dan 

Ekonomi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 259. 
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4. Uji t 

Uji statistik regresi linier sederhana digunakan untuk 

menguji signifikansi atau tidaknya hubungan dua variable 

melalui koefisien regresinya.Untuk regresi linear sederhana 

uji statistik dengan uji T. Uji statistik t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Pembentukan UPTD-PAM Kabupaten Lampung 

Tengah  

Setelah tidak beroperasinya PDAM “Way Irang” di 

seluruh Kabupaten Lampung Tengah pasca 

diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pencabutan 

Pencabutan Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 

Tahun 1993 Tentang Pembentukan Perubahan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Tengah maka dibentuklah UPTD-PAM Kabupaten 

Lampung Tengah sejak 2016. 

 Terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2018 Tentang 

Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan 

Teknis Daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah , Bagian kelima UPTD Pengelolaan Air 

Minum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lampung Tengah. 

Dalam pengelolaannya , SPAM UPTD-PAM yang 

baru dibentuk ini masih mengunakan dan memanfaatkan 

sarana dan prasarana SPAM milik Eks PDAM”Way 

Irang”, termasuk jaringan perpipaan distribusi 

eksistingnya. Tentu saja dengan telah dilakukan 

optimalisasi dan reabilitasi pada sebagian dari unit 

bangunan SPAM dimaksud. Namun hal itu belum dapat 

mencapai status normal pengelolaan standar SPAM pada 

umumnya. 
 

2. Visi dan Misi 

a. Visi  

UPTD-PAM Sehat Melalui Tata Kelola Yang Baik 

Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada 

Pelanggan dan Masyarakat Umumnya. 
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b. Misi 

1) Meningkatan dan mengoptimalkan cakupan 

pelayanan dengan terpenuhinya 

kualitas,kuantitas,dan keterjangkauan untuk 

mencapai masyarakat yang sehat. 

2) Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang 

efektif,efisien dan berwawasan lingkungan dengan 

SDM yang kompeten. 

3) Berkontribusi dalam potensi pendapatan asli daerah 

(PAD) 

 

3. Struktur Organisasi 

 
Sumber : UPTD PAM Gunung Sugih 57 

    

4. Deskripsi Karakteristik Responden 

 Pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin,riwayat 

pendidikan. Pengumpulan data responden dilakukan 

mengunakan teknik sampling. Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan jumlah 31 

                                                     
57 Untung Asmara Jaya, “ Profi; UPTD PAM Gunung Sugih ‟‟,  Wawancara 

, Novemver 2, 2021 
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responden yaitu para karyawan UPTD Pam Gunung Sugih. 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

    Tabel 4.1 

  Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 26 83,8% 

2 Perempuan 5 16,2% 

  Total 31 100% 

Sumber : Data diolah pada tahun 2021 

 Tabel di atas menunjukan bahwa responden dengan 

jenis kelamin laki-lai sebanyak 26 orang atau sebesar 

83,8% dan responden jenis kelamin perempuan 

sebanyak 16 orang atau sebesar 16,2%. Dari hasil 

tersebut maka jenis kelamin dengan jumlah terbanyak 

responden dari karyawan UPTD PAM Gunung Sugih 

adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 26 dari 

sampel 31 responden. 

 

b. Karakteristik Pendidikan Responden  

Tabel 4.2 

Karakteristik Berdasarkan Pendidikan 

No Riwayat 

Pendidikan 

Jumlah Persentase 

1 SMP 1 3,2% 

2 SMA/SMK 20 64,5% 

3 D1/D2/D3 2 6,5% 

4 S1 8 25,8% 

      

 Total 

31 100% 

Sumber : Data diolah pada tahun 2021 

  

Pendidikan terakhir responden untuk jenjang SMP 

sebanyak 1 orang dengan persentase 3,2% ,untuk 

jenjang SMA/SMK sebanyak 20 orang dengan 

persentase 64,5%, untuk jenjang D1/D2/D3 sebanyak 2 
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orang dengan persentase 6,5%, untuk jenjang S1 

sebanyak 8 orang dengan persentase 25,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian didominasi dengan 

pendidikan terakhir di jenjang SMA8/SMK. 

 

c. Karakteristik Usia Responden 

Tabel 4.3 

Karakteristik Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 < 20 Tahun 1 3,2 % 

2 20-30 Tahun 6 19,4% 

3 30-40 Tahun 7 22,6% 

4 >40 Tahun 17 54,8% 

      Total 31 100% 

     Sumber : Dara diolah pada tahun 2021 

     Berdasarkan tabel diatas penelitian menggunakan 

31 responden yang bekerja sebagai karyawan UPTD 

PAM Gunung Sugih. Dilihat dari usia < 20 tahun 

sebanyak 1 orang dengan perserntase 3,2 %, karyawan 

yang berusia 20-30 tahun sebanyak 6 orang dengan 

persentase 19,4 % , karyawan yang berusia 30-40 tahun 

sebanyak 7 orang dengan presentase 22,6%, karyawan 

dengan usia >40 tahun sebanyak 17 orang dengan 

presentase 54,8%. Dilihat dari presentase tabel diatas 

disimpulkan bahwa paling banyak karyawan yang 

bekerja di UPTD PAM Gunung Sugih berusia >40 

tahun. 

 

d. Karakteristik Lama Bekerja Responden 

Tabel 4.4 

Karakteristik Lama Bekerja Responden 

Masa Kerja Jumlah Karyawan Persentase 

1-5 Tahun 13 41,9 % 

5-10 Tahun 1 3,2 % 

>10 Tahun 17 54,8% 

     Sumber : Dara diolah pada tahun 2021 



79 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas penelitian menggunakan 31 

responden yang bekerja sebagai katyawan UPTD PAM 

Gunung Sugiih. Dilihat dari lama bekerja 1-5 Tahun 

sebanyak 13 orang  karyawan dengan persentase 41,9 

%, lama bekerja 5-10 Tahun sebanyak 1 orang,  lama 

bekerja > 10 Tahun sebanyak 17 orang dengan 

presentase 54,8 %. Dilihat dari persentase tabel diatas 

disimpulkan bahwa paling banyak karyawan dengan 

lama bekerja di UPTD PAM Gunung Sugih yaitu 

dengan masa kerja >10 tahun. 

 

5. Deskripsi Jawaban Responden 

 Deskripsi jawaban responden dengan variabel Budaya 

Organisasi (X1), Etos Kerja (X2) dan variabel Kinerja 

Karyaan  (Y) pada karyawan UPTD PAM Gunung Sugih 

sebagai berikut: 

a. Variabel Budaya Organisasi 

Distribusi jawaban responden pada variabel Budaya 

Organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Budaya Organisasi 

No Pernyataan 
SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 11 35 12 39 7 23 1 3 0 0 31 100 

2 X1.2 10 33 15 48 6 19 0 0 0 0 31 100 

3 X1.3 6 19 16 52 9 29 0 0 0 0 31 100 

4 X1.4 7 23 9 29 11 35 4 13 0 0 31 100 

5 X1.5 5 16 10 33 11 35 5 16 0 0 31 100 

6 X1.6 5 16 10 33 14 45 2 6 0 0 31 100 

7 X1.7 13 42 13 42 3 10 2 6 0 0 31 100 

8 X1.8 9 29 11 35 10 33 1 3 0 0 31 100 

9 X1.9 8 25 13 42 10 33 0 0 0 0 31 100 

10 X1.10 10 33 13 42 6 19 2 6 0 0 31 100 

11 X1.11 10 33 15 48 5 16 1 3 0 0 31 100 

12 X1.12 11 35 14 45 5 16 1 3 0 0 31 100 

Sumber : Data diolah 2021 
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Berdasarkan data diatas sebagian responden memilih 

setuju. Dengan item pernyataan terbanyak terdapat pada 

item pernyataan X1.3 yaitu saya selalu mengerjakan 

pekerjaan secara detail dengan nilai sebesar 16 responden 

atau 52%, Sedangkan nilai terkecil responden memilih 

tidak setuju terdapat pada item pernyataan X1.1 yaitu 

saya mampu memberikan ide-ide baru dengan tetap 

memperhatikan resiko dengan nilai sebesar 1 responden 

atau  3%. Dari hasil tersebut dapat diindetifikasikan 

bahwa karyawan UPTD PAM Gunung Sugih setuju 

dalam mengerjakan pekerjan secara detail. 

b. Variabel Etos Kerja  

Distribusi jawaban responden pada variabel 

pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Etos Kerja 

No Pernyataan 
SS S N TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 13 42 13 42 5 16 0 0 0 0 31 100 

2 X2.2 13 42 10 32 7 23 1 3 0 0 31 100 

3 X2.3 12 39 10 32 8 26 1 3 0 0 31 100 

4 X2.4 11 36 13 42 6 19 1 3 0 0 31 100 

5 X2.5 6 19 12 39 12 39 1 3 0 0 31 100 

6 X2.6 4 13 8 26 17 55 2 6 0 0 31 100 

7 X2.7 7 23 12 39 10 32 2 6 0 0 31 100 

8 X2.8 7 23 19 61 5 16 0 0 0 0 31 100 

9 X2.9 7 23 10 32 14 45 0 0 0 0 31 100 

10 X2.10 5 16 11 36 14 45 1 3 0 0 31 100 

11 X2.11 5 16 16 52 7 23 3 9 0 0 31 100 

12 X2.12 5 16 16 52 7 23 3 9 0 0 31 100 

Sumber : Data diolah 2021 

Berdasarkan data diatas sebagian responden memilih 

setuju. Dengan item pernyataan terbanyak terdapat pada 

item pernyataan X2.8 yaitu saya melakukan pekerjaan 

tanpa menunggu perintah dengan nilai sebesar 19 

responden atau 61%, Sedangkan nilai terkecil responden 
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memilih tidak setuju terdapat pada item pernyataan X2.2 

yaitu saya selalu melakukan pekerjaan dengan penuh 

kejujuran dengan nilai sebesar 1 responden atau  3%. 

Dari hasil tersebut dapat diindetifikasikan bahwa 

karyawan UPTD PAM Gunung Sugih setuju dalam 

mengerjakan perintah dengan inisiatif tanpa perintah dari 

atasan. 

c. Variabel Kinerja Karyawan  

Distribusi jawaban responden pada variabel 

pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Variabel Kinerja Karyawan 

No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 13 42 11 35 7 23 0 0 0 0 31 100 

2 Y.2 9 29 15 48 7 23 0 0 0 0 31 100 

3 Y.3 9 29 15 48 7 23 0 0 0 0 31 100 

4 Y.4 8 26 15 48 6 20 2 6 0 0 31 100 

5 Y.5 12 39 13 42 5 16 1 3 0 0 31 100 

6 Y.6 7 23 11 35 12 39 1 3 0 0 31 100 

7 Y.7 7 23 15 48 8 26 1 3 0 0 31 100 

8 Y.8 9 29 15 48 7 23 0 0 0 0 31 100 

Sumber : Data diolah 2021 

Berdasarkan data diatas sebagian responden memilih 

sangat setuju. Dengan item pernyataan terbanyak terdapat 

pada item pernyataan Y.1 yaitu saya berusaha tidak 

melakukan kesalahan dalam bekerja dengan nilai sebesar 

13 responden atau 42%, Sedangkan nilai terkecil 

responden memilih tidak setuju terdapat pada item 

pernyataan Y.6 yaitu saya mampu menyelesaikan 

masalah dengan baik dan dapat memberikan strategi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan nilai 

sebesar 1 responden atau  3%. Dari hasil tersebut dapat 

diindetifikasikan bahwa karyawan UPTD PAM Gunung 

Sugih setuju dalam tidak melakukan kesalahan dalam 

bekerja. 
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B. Hasil Analisis Data  

1. Hasil Uji Validitas Data 

Adapun hasil uji validitas data menggunakan IBM 

SPSS versi 20 didapatkan hasil terhadap masing-masing 

pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel X1 

Budaya Organisasi, variabel X2 Etos Kerjadan variabel Y 

Kinerja Karyawan. Masing-masing variabel dapat diukur 

dengan cara membandingkan r-hitung dan rtabel. Sebuah 

istrumen dapat dinyatakan menjadi data yang valid jika 

dapat mengukur apa yang diinginkan. Adapun teknik yang 

digunakan dalam uji validitas adalah dengan menganalisis 

korelasi antar skor butir pertanyaan dari masing-masing 

variabel dengan total skor yang diukur. Cara ini dilakukan 

dengan menggunakan coefficient correlation person dalam 

SPPS 20. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk 

mengetahui suatu butir pernyataan dari masing-masing 

variabel valid adalah dengan cara membandingkan rhitung 

dan rtabel. Jika rhitung > rtabel maka data dinyatakan 

valid. Sedangkan jika rhitung < rtabel maka data 

dinyatakan tidak valid. Distribusi nilai rtabel dengan 

jumlah 31 sampel dan tingkat signifikansinya adalah 5% 

yang artinya rtabel pada penelitian kali ini adalah 0,344. 

Pada penelitian ini telah dihitung dan dilakukan analisis 

mengenai hasil dari beberapa butir pertanyaan dari variabel 

X1,X2 dan Y. Berikut adalah hasil data dari setiap masing-

masing variabel bebas dan variabel terikat. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Data  

Variabel Item r hitung r table5%(31) Keterangan 

 

 

 

 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

P1 0,417 0,344 Valid  

P2 0,782 0,344 Valid 

P3 0,546 0,344 Valid 

P4 0,576 0,344 Valid 

P5 0,663 0,344 Valid 

P6 0,825 0,344 Valid 

P7 0,709 0,344 Valid 
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P8 0,861 0,344 Valid 

P9 0,836 0,344 Valid 

P10 0,473 0,344 Valid 

P11 0,483 0,344 Valid 

P12 0,537 0,344 Valid 

 

 

 

 

 

Etos kerja 

P13 0,613 0,344 Valid 

P14 0,633 0,344 Valid 

P15 0,705 0,344 Valid 

P16 0,705 0,344 Valid 

P17 0,624 0,344 Valid 

P18 0,740 0,344 Valid 

P19 0,795 0,344 Valid 

P20 0,450 0,344 Valid 

P21 0,694 0,344 Valid 

P22 0,546 0,344 Valid 

P23 0,494 0,344 Valid 

P24 0,567 0,344 Valid 

 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

P25 0,609 0,344 Valid 

P26 0,671 0,344 Valid 

P27 0,634 0,344 Valid 

P28 0,631 0,344 Valid 

P29 0,666 0,344 Valid 

P30 0,688 0,344 Valid 

P31 0,446 0,344 Valid 

P32 0,389 0,344 Valid  

Sumber : Data diolah 2021 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8 diatas bahwa hasil uji 

validitas dari setiap variabel X1,X2 dan Y dapat diperoleh 

dengan r hitung lebih besar daripada r tabel. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dari setiap butir pertanyaan dari 

masing-masing variabel dinyatakan valid. 

 

 

 



84 

 

2. Hasil Uji Reliabelitas Data 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur 

kekonsistenan suatu instrument pada setiap variabel-

variabel yang terdapat pada suatu penelitian. Pada 

penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat 

hasil hitungan nilai crounback alpha. Suatu instrument 

penelitian dikatakan reliable jika koefisien alpha lebih 

besar daripada 0,344.Hasil perhitungan dan analisis data 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 20. Adapun hasil 

dari uji reliabilitas data dari masing-masing variabel 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabeltas 

Variabel r  hitung 
r tabel 

5% (31) 
Keterangan 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

0,867 0,344 Reliabel 

Etos Kerja 

(X2) 
0,865 0,344 Reliabel 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
0,737 0,344 Reliabel 

Sumber:Data diolah 2021 

 

 Hasil uji reliabilitas data diatas diperoleh hasil nilai 

koefisien reliebilitas angket X1 sebesar 0,867, angket X2 

sebesar 0,865 dan angket Y sebesar 0,737. Dari hasil 

masing-masing variabel (X1,X2,Y) dijelaskan bahwa 

memiliki hasil nilai yang lebih besar dibandingkan r tabel 

sebesar 0,344. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah 

reliabel atau dapat dipercaya. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Nomalitas Data 

 Uji normalitas data bertujuan untuk mengukur apakah 

data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau 

tidak normal, sehingga pemilihan statistik dapat 

dilakukan dengan tepat. Uji normalitas mensyaratkan 

variabel bebas dan veriabel terikat harus terdistribusi 

secara normal. Pengambilan keputuasan uji normalitas 

ini dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. 

Kesimpulan dari hasil data pada penelitian ini 

didasarkan pada signifikansinya > 0,05 maka variabel 

dikatakan berdistribusi normal sedangkan jika 

signifikansinya < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi 

normal. Adapun hasil dari uji normalitas data pada 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.14395839 

Most Extreme Differences 

Absolute .140 

Positive .140 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .777 

Asymp. Sig. (2-tailed) .582 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber:Data diolah 2021 

 

 Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.10 

diatas dapat dikeahui dengan sampel 31 nilai signifikan 

sebesar 0,582 > 0,05. Dari hasil tersebut bahwa nilai 

signifikasinya yang lebih besar dibandingkan dengan 

nilai kolmogrov smirnov, maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai residual berdistribusi normal. 
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b. Uji Heteroskedasitas 

 Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mengukur dan 

menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

heteroskedasitas adalah dengan melihat nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedasitas. 

Adapun hasil dari uji heteroskedasitas pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

Variabel signifikansi Keterangan 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

0,176 Tidak terjadi 

heteroskedasitas 

Etos Kerja 

(X2) 

0,835 Tidak terjadi 

heteroskedasitas 

Sumber:Data diolah 2021 

 

 Berdasarkan hasil uji heteroskeditas pada tabel 4.11 

nilia signifikan pada variabel X1 Budaya Organisasi 

sebesar 0,176 dan nilai signifikan pada X2 Etos Kerja 

sebesar 0,835. Dapat dilihat dari kedua variabel yang 

memiliki nilai signifikan lebih besar dibandingkan 0,05. 

Maka dapat di simpulkan bahwa variabel pengalaman 

kerja X1 dan lingkungan kerja X2 tidak terjadi 

heteroskedasitas. 

c. Uji Multikolineritas 

 Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar 

variabel independent. Salah satu cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya gejala multikolineritas adalah dengan 

menggunakan metode tolerance dan VIP (Variance 

Inflation Factor). Dasar pengambilan keputusan dapat 
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menggunakan dua cara yaitu dengan melihat nilai 

tolerance. Jika nilai VIF lebih besar dari > 0,10 maka 

artinya tidak terjadi multikolineritas. Dan yang kedua 

dengan melihat nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih 

kecil dari < 10,00 maka artinya tidak terjadi 

multikolineritas. Adapun hasil dari uji multikolineritas 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel VIF Tolerance Keterangan 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

1.881 0,532 Tidak terjadi 

multikolineritas 

Etos Kerja 

(X2) 

1,881 0,532 Tidak terjadi 

multikolineritas 

  

Berdasarkan hasil uji multikoloneritas diatas maka 

dapat diketahui variabel X1 dan X2 yaitu pengalaman 

kerja dan lingkungan kerja menunjukan hasil nilai VIF 

sebesar 1,881 dan nilai tolernce sebesar 0,532. Yang 

berarti nilai VIF dari kedua variabel lebih besar dari 

0,10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10,0 atau 

1,881< 10,00 dan 0,532 > 0,10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel tidak terjadi 

multikolineritas. 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Linier Berganda 

 Analisis regresi liner berganda bertujuan untuk 

menganalisis untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 

antara beberapa variabel independen X terhadap satu 

variabel dependen Y. Analisis regresi linear berganda 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel independent 

terhadap variabel dependen. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. Adapun 
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persamaannya dinyatakan dengan Y = a + b1X1+b2X2 

+ e.  

Keterangan:  

Y  = Kinerja Karyawan 

X1 = Budaya Organisasi 

X2 = Etos Kerja 

a   = Nilai konstanta  

b  = Koefisien regresi 

e  = Kesalahan 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Linier Berganda 

Variabel B T Signifikansi Keterangan 

Constant) 8,067 2,482 0,19  

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

    

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

0,335 3,889 0,001 H1 

Diterima 

Etos Kerja 

(X2) 

0,197 2.051 0,050 H2 

Diterima 

Sumber : Data diolah 2021 

    Berdasarkan hasil analaisis regresi linier berganda 

pada tabel diatas, maka persamaan pada analisis regresi 

linier berganda yang didapatkan adalah : 

Y= 8.067+0,335+0,197 

 

b. Uji T ( Persial) 

 Uji T digunakan untuk menguji dari masing-masing 

variabel independen secara individu berpengaruh atau 

tidak terhadap variabel dependen. Peniliain pada uji T 

ini ditentukan dengan membandingkan t-hitung dengan 

t-tabel atau membandingkan angka signifikansi alpha = 

0,05 atau 5%. Adapun hasil perhitungan uji T dari 

masingmasing variabel dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji secara Persial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.067 3.250  2.482 .019 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.335 .086 .579 3.889 .001 

ETOS KERJA .197 .096 .305 2.051 .050 

Sumber : data diolah SPSS 20 

 

 Berdasarkan hasil output SPSS 20 diatas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikan Budaya Organisasi 

(X1) terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 0.001< 

0,05 atau nilai t-hitung sebesar 3,889 atau lebih besar 

dari t-tabel sebesar 2,048 (3,889>2,048). Maka dapat 

disimpulkan H1 dapat diterima sehingga variabel 

pengalaman kerja X1 memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja kayawan di UPTD 

PAM Gunung Sugih. 

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis kedua diatas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikan Etos Kerja (X2) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,050 = 0,05 

atau nilai t-hitung sebesar 2,051 lebih besar dari t-tabel 

sebesar 2,048 (2,051>2,048). Maka dapat disimpulkan 

bahwa H2 dapat diterima sehingga variabel Etos Kerja 

(X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Kinerja Karyawan di UPTD PAM Gunung 

Sugih (Y). 

  

c. Uji F ( Simultan) 

 Uji F bertujuan untuk menguji semua variabel 

independen memiliki pengaruh secara bersama-sama 

atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan 
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bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan pada uji F dapat dilakukan pula 

dengan membandingkan fhitung dan f-tabel. Jika f-

hitung lebih besar dari f-tabel maka semua variabel 

dapat berpengaruh secara simultan. Namun sebaliknya 

jika f-hitung lebih kecil daripada ftabel maka semua 

variabel tidak memiliki pengaruh secara simultan. 

Adapun hasil dari perhitungan uji F dijelaskan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 280.297 2 140.148 28.457 .000
b
 

Residual 137.897 28 4.925   

Total 418.194 30    

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

b. Predictors: (Constant), ETOS KERJA, BUDAYA ORGANISASI 

 

Berdasarkan hasil output SPSS 20 diatas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel Budaya 

Organisasi (X1) dan Etos Kerja (X2) sebesar 0,000 

yang berarti 0,000<0,05 dan nilai f-hitung sebesar 

28,457 lebih besar dari f-tabel sebesar 3,33 ( 28,457> 

3,33). Maka dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diteima 

dikarenakan variabel Budaya Organisasi (X1) dan 

variabel Etos Kerja (X2) secara simultan memiliki 

pengaru terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

 

d. Koefisien Determinan 

 Analisis koefisien determinan bertujuan untuk 

menguji seberapa besar variabel independent 

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berkisar antara 0 dan 1. Dengan keterangan 
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semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi 

dari total variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Jika nikai R2 kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel dependen menjadi 

sangat terbatas. Kelemahan R2 adalah biasa terhadap 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

Adapaun hasil output pada koefisien determinan 

menggunakan SPSS 20 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji koefisien Determinan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .819
a
 .670 .647 2.21921 

a. Predictors: (Constant), ETOS KERJA, BUDAYA ORGANISASI 

 Sumber: Data diolah SPSS 20 

 

Berdasarkan hasil output SPSS 20 diatas dapat 

diketahui bahwa R Square sebesar 0,670. Hal ini 

menunjukan bahwa pengaruh Budaya Organisasi (X1) 

dan Etos Kerja (X2) secara simultan terhadap variabel 

Kinerja Karyawan (Y) sebesar 67%. Sehingga variabel 

independet yan digunakan mampu menjelaskan sebesar 

67% variabel dependen. Sedangkan sisahnya (100%-

67%) yaitu   33% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan pada penelitian ini. 

 

C.  Pembahasan 

1. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam uji T 

dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. 

Pengambilan keputusan pada uji T atau hipotesis dapat 

diterima dengan melihat thitung > t-tabel atau nilai 
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signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil uji T dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi X1 budaya organisasi 

terhadap Y Kinerja karyawan sebesar 0,001 < 0,05 atau 

nilai t-hitung sebesar 3,889 lebih besar dri t-tabel 2,048 

(3,889>2,048). Hasil analisis menunjukkan bahwa H1 

dapat diterima sehingga variabel budaya organisasi  (X1) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa budaya 

organisasi  memiliki pengaruh positif dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan. Nilai 

koefisien bernilai positif menjelaskan jika variabel 

budaya organisasi (X1) mengalami peningkatkan maka 

variabel kinerja karyawan (Y) juga akan mengalami 

peningkatan. 

Menurut Robbins pada tahun 2010  menjelaskan 

bahwa budaya organisasi menyangkut bagaimana para 

anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut 

apakah para anggota organisasi menyukainya atau tidak, 

karena para anggota menyerap budaya organisasi 

berdasarkan dari apa yang mereka lihat atau dengar di 

dalam organisasi. Dan anggota organisasi cenderung 

mempersepsikan sama tentang budaya dalam organisasi 

tersebut meskipun mereka berasal dari latar belakang 

yang berbeda ataupun bekerja pada tingkat-tingkat 

keahlian yang berlainan dalam organisasi tersebut. 

 Hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Reynad karauwan 

dkk pada tahun 2015. Dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Etos kerja pada dasarnya memiliki peran penting 

dalam meningkatkan  kinerja karyawan. Karyawan yang 

memiliki etos kerja yang baik akan berusaha 
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menunjukkan suatu sikap, watak serta keyakinan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan bertindak dan 

bekerja secara optimal. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam uji T 

dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. 

Pengambilan keputusan pada uji T atau hipotesis dapat 

diterima dengan melihat t-hitung > t-tabel atau nilai 

signifikan < 0,05. Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui 

bahwa nilai signifikan X2 Etos Kerj terhadap Y Kinerja 

Karyawan sebesar 0,050 = 0,05 atau nilai t-hitung sebesar 

2,051 lebih besar dari t-tabel 2,048 (2,051>2,048). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa H2 dapat diterima sebagai 

variabel etos kerja (X2) memiliki pengaruh positif dalam 

meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Nilai 

koefiseien bernilai positif menjelaskan jika variabel etos 

kerja (X2) mengalami peningkatan maka variabel kinerja 

karyawan (Y)  juga mengalami peningktan. 

Hal ini menunjukan bahwa etos kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, seperti pendapat Anoraga 

pada tahun 2001 bahwa keberhasilan dalam persaingan 

kerja tidak hanya membutuhkan keahlian dan 

kemampuan saja tetapi juga diperlukan adanya dedikasi, 

kerja keras, dan kejujuran dalam bekerja. Seseorang yang 

berhasil harus memiliki pandangan dan sikap yang 

menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur untuk 

eksistensi manusia. 

Hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Andri Hadiansyah 

dan Rini Purnamasari Yanwar pada tahun 2015. Dari 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etos kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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3. Pengaruh Budaya Organisasi dan Etos Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) pada pengujian 

variabel bebas yaitu budaya organisasi  (X1) dan etos 

kerja (X2) dengan cara membandingkan f-hitung dan 

ftabel dan nilai signifikansi. Hasil menunjukkan secara 

simultan atau bersama-sama diketahui nilai signifikan 

untuk pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y 

adalah sebesar 0.000<0,05dan nilai f-hitung 28,457 >  f-

tabel 3,33 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima yang berarti pengaruh budaya organisasi  (X1) 

dan etos  kerja (X2) secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja  karyawan (Y). 

Dalam pengujian koefisien determinan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan 

variabel terikat. Pengujian ini dapat diketahui dengan 

melihat nilai R square. Variabel bebas dalam penelitian 

ini yaitu budaya organisasi  (X1) dan etos kerja (X2) 

memiliki nilai R square sebesar 0,670  atau  67%  yang 

artinya adalah variabel bebas secara simultan mampu 

menjelaskan variabel terikat sebesar 67%.  Sedangkan 

sisanya adalah 33% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan variabel 

yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah variabel budaya organisasi. Alasannya karena 

proses budaya organisais memiliki nilai t-hitung yang 

terbesar jika dibandingkan dengan variabel etos kerja.  

Hasil uji F dan hasil dari pengujian koefisien 

determinan dapat sekaligus menerima hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi dan etos kerja 

memiliki pengaruh secara simultan dan positif terhadap 

kinerja karyawan di UPTD PAM Gunung Sugih. 
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4. Pengaruh Budaya Organisasi dan Etos Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan dalam perspektif 

Manajemen Syariah 

a. Budaya Organisasi dalam Pandangan Manajemen 

Syariah 

Budaya organisasi dalam perspektif Islam pada 

dasarnya memandang budaya sebagai salah satu 

komponen organisasi yang tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai keislaman. Islam telah memberikan 

prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam 

manajemen, berupa nilai-nilai keislaman dalam setiap 

aktivitas organisasi. Nilai-nilai ini berupa nilai 

rabbaniyah (ketuhanan) dan nubuwwah (kenabian), 

yang diwujudkan dalam tiga prinsip nilai yaitu, nilai 

akhlak, nilai kemanusiaan, dan nilai pertengahan 

(keseimbangan dan keadilan). Nilai-nilai tersebut 

telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. 

dalam kehidupannya.
58

 

Islam juga memberikan penjelasan tentang budaya 

organisasi dalam sumber utama (AlQur‟an dan 

Hadis). Kajian tentang budaya organisasi ini dimulai 

dengan mengambil penjelasan dari ayat alqur‟an yang 

didalamnya terkandung penjelasan tentang 

keorganisasisan. Allah SWT berfirman : 

 َِ ِمِعْي َع اىّر  ٍَ ىةَ َواْرَمُعْىا  م  تُىا اىسَّ ىةَ َوا 
ي  ىا اىصَّ َُ  َواَقِْي

 “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat 

dan ruku´lah beserta orang-orang yang ruku’” (Q.S. 

al-Baqarah: 43) 

Karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat 

meningkatkan kinerja organisasi adalah bekerja 

merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia 

sebagai khalifah Seorang muslim harus menyadari 

                                                     
58 Yunizar, Manajemen Syariah, dalam Erni Trisnawati Sule dan 

Muhammad Hasanuddin, eds., Manajemen Bisnis Syariah,  65 
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bahwa diciptakan manusia termasuk dirinya adalah 

sebagai khalifah fil 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 hanyalah untuk 

kebaikan, apapun yang Allah berikan kepada manusia 

sebagai sarana yang seharusnya digunakan sebaik-

baiknya untuk menyadarkan atas fungsinya sebagai 

pengelola bumi dan manusia menjadi khalifah.
59

 

Seorang muslim juga menyadari bahwa Allah Swt 

mengirimkan umat Islam didunia adalah pembawa 

misi rahmatan lil alamiin (rahmat untuk seluruh alam). 

Sebagaimana firman Allah Swt:  

ى َِنِت اِِّّْي َجاِعٌو فِى اْْلَْرِض َخيِْيفَتً  ۗ 
ي ٰۤ ََ َواِْذ قَاَه َربَُّل ىِْي

 ُِ َءَۚ َوَّْح اٰۤ ٍَ ِْ يُّْفِسُد فِيَْها َويَْسفُِل اىدِّ ٍَ ا اَتَْجَعُو فِْيَها  قَاىُْىْٓ

 َُ ْى َُ ا َْل تَْعيَ ٍَ  ٌُ ِدَك َوُّقَدُِّش ىََل ۗ قَاَه اِِّّْيْٓ اَْعيَ َْ  َُّسبُِّح بَِح

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 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 berfirman: 

“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” (QS. Al- -Baqarah : 30) 

Maka dalam rangka fungsi sebagai khalifah fil 

ardhi (pemimpin dibumi) dan membawa rahmat untuk 

seluruh alam untuk salah satu usahanya yaitu, 

mengelola bumi yang ada ini untuk memenuhi 

                                                     
59 Lukman Hakim, “Budaya Organisasi Islam Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kinerja”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, 6 
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keperluan pada hidupnya. Demikian juga seorang 

muslim juga menyadari bahwa berbagai macam 

sumber daya yang ada dibumi ini merupakan 

pemberian Allah Swt. Pemberian tersebut merupakan 

salah satu kepercayaan Allah terhadap umatnya, agar 

mereka dapat memanfaatkan secara efisien dalam 

rangka memenuhi kesejahteraannya.  

Bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal 

seorang pekerja muslim harus menggunakan 

kemampuan akal fikirannya ( kecerdasannya), 

Profesionalias didalam mengelola sumber daya. Oleh 

karena faktor produksi yang digonakan untuk 

menyelenggarakan proses produksi yang digunakan 

unuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya 

tidak terbatas, manusia perlu mengopimalkan 

kemampuan yang telah allah berikan.
60

 

Hal tersebut dibuktikan dari jawaban responden 

mengenai variabel budaya organisasi (X1) terbanyak 

yang dipilih adalah setuju sebesar  52% yaitu saya 

selalu mengerjakan pekerjaan secara detail. Jawaban 

kedua yang memilih setuju sebesar 48% yaitu saya 

diberi kesempatan untuk berinovasi dalam bekerja. 

Maka hal ini berarti karyawan UPTD PAM Gunung 

Sugih profesional dalam mengerjakan pekerjannya 

dan diberikan kesempatan utu memberikan ide-ide 

dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

b. Pengaruh Etos Kerja dalam Pandangan Manajemen 

Syariah 
Membicarakan etos kerja dalam Islam, berarti 

menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam, sebagai 

suatu sistem keimanan, tentunya mempunyai 

pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos 

                                                     
60 Lukman Hakim,”Budaya Organisasi Islami Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kinrja”, 195 
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kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan 

kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan 

suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih 

menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya 

keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan 

kata lain, seseorang agaknya akan sulit melakukan 

suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak 

bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan 

tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung ataupun 

tidak langsung. 

Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja dalam 

Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, 

bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan 

hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. 

Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa 

pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja 

(praxis).Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati 

dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja 

atau amal saleh, dan dengan memurnikan sikap 

penyembahan hanya kepada-Nya. 
Kerja menurut Al-Qur‟an Dalam al-Qur‟an tidak 

ada sama sekali ayat atau surah yang membahas 

secara spesifik tentang etos kerja, demikian ini bukan 

karena istilah etos kerja merupakan hal baru. Al-

Qur‟an adalah kitab hidayah sehingga wajar jika 

istilah ini tidak ditemukan dalam al-Qur‟an. Namun, 

sebagai kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai 

petunjuk, al-Qur‟an pasti memuat ayat-ayat yang 

memberi isyarat tentang konsep-konsep moral yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan etos kerja. 

Seperti bagaimana ayat ini menjelaskan pentingnya 

etos kerja yang tinggi: 

 

 ِْ ٍِ ِْ َخْيفِٖه يَْحفَظُْىَّٗه  ٍِ ِِ يََديِْه َو  بَْي
ِْْۢ ٍِّ ٌت  َعقِّب  ٍُ ىَٗه 

 ٌْۗ ّْفُِسِه َ ا بِا ٍَ ى يَُغيُِّرْوا 
ًٍ َحتّ  ا بِقَْى ٍَ َ َْل يَُغيُِّر 

َُّ ّللّا  ِ ۗاِ
ِر ّللّا  ٍْ اَ
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ِْ ُدْوِّٖه  ٍِّ  ٌْ ا ىَُه ٍَ َردَّ ىَٗه ََۚو ٍَ ًءا فََل 
ًٍ ُسْىٰۤ ُ بِقَْى

َواَِذآْ اََراَد ّللّا 

اهٍ  ِْ وَّ ٍِ  

 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat 

yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan 

belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra’d:11) 

Dalam Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa Allah 

SWT, memiliki malaikat-malaikat yang memantau 

manusia dari depan dan belakang secara bergiliran. 

Malaika-malaikatNya ini menjaganya berdasarkan 

perintah Allah SWT, menghitung amal perbuatannya 

yang baik maupun yang buruk. Sesungguhnya Allah 

SWT tidak mengubah nikmat yang telah Dia berikan 

kepada suatu kaum sampai mereka mengubah 

ketaatan kepadaNya menjadi kemaksiatan. Dia pun 

mengubah kesenangan menjadi kesengsaraan, dan 

mengganti nikmat dengan cobaaan.
61

                                                                                                                                                                     

Berdasarkan  dari jawaban responden mengenai 

variabel etos kerja (X2) terbanyak yang dipilih 61% 

yaitu saya melakukan pekerjaan tanpa menunggu 

perintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jawaban responden kedua  52% yaitu dalam bekerja 

saya melakukan progress-proges yang baik. Maka hal 

ini berarti karyawan UPTD PAM Gunung Sugih dapat 

meningkatkan kinerja karyawan karena mereka 

                                                     
61 Nurrholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban,( Jakarta : Yayasan 

Paramadina, 2000) 
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mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam 

bekerja. Dalam islam Etos kerja mempunyai Prinsip-

prinsip salah satunya yaiut Berorientasi kepada mutu 

dan hasil yang baik sebagaimana dapat dipahami dari 

firman allah “ Dialah Tuhan yang telah menciptakan 

mati dan hidup untuk menguji siapa diantara kalian 

yang dapat melakukan amal(pekerjaan ) yang 

terbaik; kamu akan dikembalikan kepada yang maha 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu,Dia 

memberitahukan kepadamu Tentang apa yang telah 

kam kerjakan. “ ( QS. Al-Mulk:67:2). Dalam islam, 

amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk 

saleh sehingga dikatakan amal saleh, yang secara 

harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar 

mutu. 

c. Kinerja Karyawan dalam Pandangan Islam  

Dalam Islam, kemuliaan seorang manusia itu 

bergantung kepada apa yang dilakukannya. Oleh 

karena itu suatu pekerjaan yang mendekatkan 

seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta 

patut untuk diberi perhatian dan reward yang 

setimpal. 

Menurut Asyraf A. Rahman , istilah “kerja” 

dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada 

mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga 

dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, 

dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, 

tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau 

pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan 

keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat 

sekelilingnya serta negara. Kerja juga berkait dengan 

martabat manusia. Seorang yang telah bekerja dan 

bersungguh- sungguh dalam pekerjaannya akan 

bertambah martabat dan kemuliannya, karena bekerja 

merupakan kewajiban. 
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Sudut pandang ekonomi islam dalam kaitannya 

dengan kinerja islam menggaris bawai setelah 

manusia sebagi pelaku ekonomi mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang ada sebegai media untuk 

kehidupan di dunia ini. Allah SWT menegaskan 

dalam surat Al-Kafh ayat 7: 

 

 ُِ ٌۡ اَۡحَس ٌۡ اَ يُّهُ ا َعيَى اْۡلَۡرِض ِزۡيَْتً ىََّها ىَِْۡبيَُىُه ٍَ ِِ اَِّّا َجَعۡيَْا  ًلِ ََ َع  

 “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang 

ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami 

menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik 

perbuatannya.”(QS.Al-kafh:7) 

Islam menyuruh umatnya untuk mencari rizki 

yang berkah mendorong produksi dan menekuni 

aktifitas ekonomi di berbagai bidang usaha seperti 

pertanian, perkebunan,perdagangan maupun industri, 

dengan bekerja setiap individu dapat memberikan 

pertolongan pada kaum kerabat mapun yang 

membutuhkan. Ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan 

umat dan bertindak dijalan allah dalam menegakan 

kalimat nya, karena islam memerintahkan 

pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot 

perintah bekerja tersebut sepadan dengan perinta 

shalat, shadaqoh, dan jihat dijalan allah.
62

 

Berdasarkan jawaban responden karyawan 

UPTD PAM Gunung Sugih mengenai kinerja 

karyawan (Y) terbanyak memilih setuju. Adapun 

pernyataan setuju terbanyak yaitu saya dapat 

melakukan pekerjaan dengan teliti dan rapih dengan 

nilai  48%. Kinerja Karyawan terbanyak kedua yaitu 

saya berusaha tidak melakukan kesalahan dalam 

bekerja dengan nilai 42%. Hal ini dapat 

                                                     
62 Amela Amaliah Putri Utami,” Pengertian Kinerja Menurut Perspektif 

Islam”, SCRIB,2016,1, https://id.scribd.com/doc/297522692/Pengertian-Kinerja-
Menurut-Perspektif-Islam 
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diidentifikasikan bahwa kinerja karyawan di UPTD 

PAM Gunung Sugih yaitu karyawan yang teliti dan 

rapih dalam bekerja dan mengurangi kesalahan dalam 

bekerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai dapat 

menyelesaikan segala beban pekerjaan dengan efektif 

dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada 

organisasi dapat teratasi dengan baik.Kinerja menjadi 

landasan yang sesungguhnya dalam organisasi, karena 

jika tidak ada kinerja maka tujuan organisasi tidak 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka 

penulis menyimpulkan hasil pembahasan dan penelitian 

mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan Etos Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan dalam Perspektif Manajemen 

Syariah (Study Kasus pada UPTD PAM Gunung Sugih). 

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jika di uji secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan nilai koefisien regresi Budaya Organisasi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan, hal 

ini dibuktikan dengan nilai probabilitas Budaya 

Organisasi sebesar 0,01 artinya nilai signifikan < 0,05, 

hal ini berarti budaya organisasi di UPTD PAM 

Gunung Sugih mempengaruhi Kinerja Karyawan di 

UPTD PAM Gunung Sugih, karena budaya organisasi 

seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga 

bagi kepentingan karirnya dan perusahaan. 

b. Berdasarkan nilai koefisien regresi Etos Kerja 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan, hal 

ini dibuktikan dengan nilai probabilitas Etos Kerja 

sebesar 0,050 artinya nilai signifikan = 0,05, hal ini 

berarti etos kerja di UPTD PAM Gunung Sugih 

mempengaruhi Kinerja Karyawan di UPTD PAM 

Gunung Sugih, karena etos kerja seorang karyawan 

memiliki nilai penting bagi perusahaan. 

c. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik Budaya 

Organisasi pada UPTD PAM maka Kinerja Karyawan 

pada UPTD PAM semakin meningkat begitu pula 

dengan Etos Kerja semakin baik Etos Kerja maka 

Kinerja nya semakin meningkat. 

2. Secara simultan, kedua variabel yaitu Budaya Organisasi 

dan Etos Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini dibuktikan dengan 
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nilai probabilitas Budaya Organisasi dan Etos Kerja 

sebesar 0,000 artinya nilai signifikasi < 0,05, hal ini 

berarti Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara 

bersamaan mempengaruhi Kinerja Karyawan di UPTD 

PAM Gunung Sugih. 

3. Berdasarkan tinjauan Manajemen Syariah Budaya 

organisasi atau budaya korporat Islami adalah budaya 

organisasi yang berdasarkan nilai-nilai yang disepakati 

dalam Islam. Nilai-nilai itu haruslah diambil dari sumber-

sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan hadist 

Rasulullah SAW dalam suatu perusahaan karyawan harus 

bisa mengikuti aturan-aturan dan ajaran islam agar 

semuanya dapat berjalan dengan baik. Kebiasaan 

manusia yang berkenaan dengan kerja yang terpancar 

dari sistem keimanan / aqidah yang merupakan sikap 

hidup mendasar terhadapnya. Budaya organisasi yang 

baik dan Etos kerja yang baik memberi pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan artinya semakin baik  Budaya 

organisasi dan Etos kerja yang di terapkkan maka kinerja 

karyawan semakin berkualitas. 

 

B. Saran 

1. Bagi UPTD PAM Gunung Sugih, udaya organisasi islam 

dalam meningkatkan kinerjanya jangan hanya terfokus 

terhadap kualitas yang diberikan namun kuantitas dan 

faktor lainnya harus ditingkatkan agar hasil yang 

dicapaipun dapat maksimal. Budaya organisasi islam 

yang sudah diterapkan pun lebih ditingkatkan secara 

maksimal agar visi dan misi yang sudah dituangkan dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Bagi karyawan UPTD PAM Gunung Sugih, harus tetap 

memiliki semangat yang tinggi walaupun di saat pandemi 

seperti ini, dan terus bekerja dengan jujur dan bisa saling 

bekerja sama antara pemimpin dan karyawan lainnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 
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dengan memilih atau menambah variabel bebas lainnya 

dan tidak lupa menambahkan subyek penelitian dengan 

latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan hasil 

yang lebih komprehensif. 
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Lampiran 3 

UJI VALIDITAS 

BUDAYA ORGANISASI (X1) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 item_11 item_12 skor_total 

item_1 

Pearson 

Correlation 
1 .366

*
 .457

**
 .188 .123 .315 .027 .413

*
 .411

*
 .000 -.108 .084 .417

*
 

Sig. (2-tailed) 
 

.043 .010 .310 .509 .084 .884 .021 .022 1.000 .561 .652 .020 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2 

Pearson 

Correlation 
.366

*
 1 .622

**
 .401

*
 .293 .585

**
 .544

**
 .661

**
 .677

**
 .259 .271 .488

**
 .782

**
 

Sig. (2-tailed) .043 
 

.000 .025 .110 .001 .002 .000 .000 .159 .140 .005 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3 

Pearson 

Correlation 
.457

**
 .622

**
 1 .281 .220 .323 .304 .477

**
 .420

*
 -.053 .078 .259 .546

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .000 
 

.126 .234 .077 .096 .007 .019 .776 .677 .159 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4 
Pearson 

Correlation 
.188 .401

*
 .281 1 .519

**
 .555

**
 .167 .381

*
 .359

*
 .264 .092 .065 .576

**
 



 

 

 

Sig. (2-tailed) .310 .025 .126 
 

.003 .001 .369 .034 .047 .152 .622 .729 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_5 

Pearson 

Correlation 
.123 .293 .220 .519

**
 1 .625

**
 .282 .456

**
 .493

**
 .271 .551

**
 .132 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .509 .110 .234 .003 
 

.000 .124 .010 .005 .140 .001 .480 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_6 

Pearson 

Correlation 
.315 .585

**
 .323 .555

**
 .625

**
 1 .609

**
 .621

**
 .722

**
 .396

*
 .361

*
 .179 .825

**
 

Sig. (2-tailed) .084 .001 .077 .001 .000 
 

.000 .000 .000 .028 .046 .334 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_7 

Pearson 

Correlation 
.027 .544

**
 .304 .167 .282 .609

**
 1 .728

**
 .663

**
 .384

*
 .262 .532

**
 .709

**
 

Sig. (2-tailed) .884 .002 .096 .369 .124 .000 
 

.000 .000 .033 .154 .002 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_8 

Pearson 

Correlation 
.413

*
 .661

**
 .477

**
 .381

*
 .456

**
 .621

**
 .728

**
 1 .735

**
 .300 .402

*
 .494

**
 .861

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .000 .007 .034 .010 .000 .000 
 

.000 .101 .025 .005 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



 

 

 

item_9 

Pearson 

Correlation 
.411

*
 .677

**
 .420

*
 .359

*
 .493

**
 .722

**
 .663

**
 .735

**
 1 .290 .339 .389

*
 .836

**
 

Sig. (2-tailed) .022 .000 .019 .047 .005 .000 .000 .000 
 

.114 .062 .031 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

0 

Pearson 

Correlation 
.000 .259 -.053 .264 .271 .396

*
 .384

*
 .300 .290 1 .142 .277 .473

**
 

Sig. (2-tailed) 1.000 .159 .776 .152 .140 .028 .033 .101 .114 
 

.447 .131 .007 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

1 

Pearson 

Correlation 
-.108 .271 .078 .092 .551

**
 .361

*
 .262 .402

*
 .339 .142 1 .346 .483

**
 

Sig. (2-tailed) .561 .140 .677 .622 .001 .046 .154 .025 .062 .447 
 

.056 .006 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

2 

Pearson 

Correlation 
.084 .488

**
 .259 .065 .132 .179 .532

**
 .494

**
 .389

*
 .277 .346 1 .537

**
 

Sig. (2-tailed) .652 .005 .159 .729 .480 .334 .002 .005 .031 .131 .056 
 

.002 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

skor_to

tal 

Pearson 

Correlation 
.417

*
 .782

**
 .546

**
 .576

**
 .663

**
 .825

**
 .709

**
 .861

**
 .836

**
 .473

**
 .483

**
 .537

**
 1 



 

 

 

Sig. (2-tailed) .020 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .006 .002 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 
              

 

  



 

 

 

 

UJI VALIDITAS  

ETOS KERJA (X2) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 item_11 item_12 skor_total 

item_1 

Pearson 

Correlation 
1 .515

**
 .589

**
 .673

**
 .396

*
 .304 .404

*
 .181 .444

*
 .392

*
 .110 .232 .613

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.003 .000 .000 .027 .096 .024 .331 .012 .029 .554 .210 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2 

Pearson 

Correlation 
.515

**
 1 .538

**
 .391

*
 .371

*
 .335 .465

**
 .224 .323 .114 .178 .391

*
 .633

**
 

Sig. (2-tailed) .003 
 

.002 .030 .040 .066 .008 .226 .076 .541 .339 .030 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3 

Pearson 

Correlation 
.589

**
 .538

**
 1 .576

**
 .345 .466

**
 .442

*
 .230 .393

*
 .221 .197 .424

*
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 
 

.001 .058 .008 .013 .213 .029 .233 .287 .017 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4 

Pearson 

Correlation 
.673

**
 .391

*
 .576

**
 1 .481

**
 .478

**
 .439

*
 .179 .383

*
 .506

**
 .224 .234 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .030 .001 
 

.006 .007 .013 .335 .034 .004 .226 .206 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_5 
Pearson 

Correlation 
.396

*
 .371

*
 .345 .481

**
 1 .485

**
 .611

**
 -.031 .569

**
 .213 .236 .022 .624

**
 



 

 

 

Sig. (2-tailed) .027 .040 .058 .006 
 

.006 .000 .867 .001 .249 .201 .906 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_6 

Pearson 

Correlation 
.304 .335 .466

**
 .478

**
 .485

**
 1 .706

**
 .203 .622

**
 .411

*
 .222 .226 .740

**
 

Sig. (2-tailed) .096 .066 .008 .007 .006 
 

.000 .274 .000 .022 .230 .221 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_7 

Pearson 

Correlation 
.404

*
 .465

**
 .442

*
 .439

*
 .611

**
 .706

**
 1 .327 .676

**
 .355

*
 .273 .235 .795

**
 

Sig. (2-tailed) .024 .008 .013 .013 .000 .000 
 

.073 .000 .050 .137 .204 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_8 

Pearson 

Correlation 
.181 .224 .230 .179 -.031 .203 .327 1 .293 .180 .218 .483

**
 .450

*
 

Sig. (2-tailed) .331 .226 .213 .335 .867 .274 .073 
 

.109 .333 .239 .006 .011 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_9 

Pearson 

Correlation 
.444

*
 .323 .393

*
 .383

*
 .569

**
 .622

**
 .676

**
 .293 1 .442

*
 .009 .165 .694

**
 

Sig. (2-tailed) .012 .076 .029 .034 .001 .000 .000 .109 
 

.013 .960 .376 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



 

 

 

 

 

  

item_10 

Pearson 

Correlation 
.392

*
 .114 .221 .506

**
 .213 .411

*
 .355

*
 .180 .442

*
 1 .252 .154 .546

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .541 .233 .004 .249 .022 .050 .333 .013 
 

.171 .408 .001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_11 

Pearson 

Correlation 
.110 .178 .197 .224 .236 .222 .273 .218 .009 .252 1 .589

**
 .494

**
 

Sig. (2-tailed) .554 .339 .287 .226 .201 .230 .137 .239 .960 .171 
 

.000 .005 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_12 

Pearson 

Correlation 
.232 .391

*
 .424

*
 .234 .022 .226 .235 .483

**
 .165 .154 .589

**
 1 .567

**
 

Sig. (2-tailed) .210 .030 .017 .206 .906 .221 .204 .006 .376 .408 .000 
 

.001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

skor_total 

Pearson 

Correlation 
.613

**
 .633

**
 .705

**
 .705

**
 .624

**
 .740

**
 .795

**
 .450

*
 .694

**
 .546

**
 .494

**
 .567

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .000 .001 .005 .001 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



 

 

 

 

UJI VALIDITAS 

KINERJA KARYAWAN (Y) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 skor_total 

item_1 

Pearson 

Correlation 
1 .325 .325 .315 .514

**
 .217 -.076 .267 .609

**
 

Sig. (2-tailed)  .075 .075 .085 .003 .241 .686 .147 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2 

Pearson 

Correlation 
.325 1 .496

**
 .222 .373

*
 .241 .185 .433

*
 .671

**
 

Sig. (2-tailed) .075  .005 .231 .039 .191 .318 .015 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3 

Pearson 

Correlation 
.325 .496

**
 1 .222 .317 .296 .127 .307 .634

**
 

Sig. (2-tailed) .075 .005  .231 .082 .106 .495 .093 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4 
Pearson 

Correlation 
.315 .222 .222 1 .444

*
 .441

*
 .238 .007 .631

**
 



 

 

 

Sig. (2-tailed) .085 .231 .231  .012 .013 .198 .971 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_5 

Pearson 

Correlation 
.514

**
 .373

*
 .317 .444

*
 1 .439

*
 .025 -.018 .666

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .039 .082 .012  .013 .894 .923 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_6 

Pearson 

Correlation 
.217 .241 .296 .441

*
 .439

*
 1 .566

**
 -.030 .688

**
 

Sig. (2-tailed) .241 .191 .106 .013 .013  .001 .874 .000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_7 

Pearson 

Correlation 
-.076 .185 .127 .238 .025 .566

**
 1 .011 .446

*
 

Sig. (2-tailed) .686 .318 .495 .198 .894 .001  .952 .012 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_8 

Pearson 

Correlation 
.267 .433

*
 .307 .007 -.018 -.030 .011 1 .389

*
 

Sig. (2-tailed) .147 .015 .093 .971 .923 .874 .952  .031 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



 

 

 

skor_total 

Pearson 

Correlation 
.609

**
 .671

**
 .634

**
 .631

**
 .666

**
 .688

**
 .446

*
 .389

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .031  

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

UJI RELABILITAS 

BUDAYA ORGANISASI (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.867 12 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item_1 42.97 37.832 .299 .873 

item_2 42.90 34.957 .733 .847 

item_3 43.13 37.249 .463 .862 

item_4 43.42 35.318 .459 .864 

item_5 43.55 34.389 .566 .856 

item_6 43.45 33.389 .775 .842 

item_7 42.84 34.473 .631 .852 

item_8 43.13 32.783 .819 .839 

item_9 43.10 33.957 .794 .843 

item_10 43.03 37.032 .355 .870 

item_11 42.94 37.396 .381 .867 

item_12 42.90 36.757 .439 .864 

 

 

 



 

 

 

UJI RLABILITAS 

ETOS KERJA ( X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.865 12 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 42.42 33.518 .613 .851 

item_2 42.55 32.856 .551 .855 

item_3 42.61 31.978 .639 .848 

item_4 42.58 32.318 .658 .848 

item_5 42.94 33.529 .533 .856 

item_6 43.23 32.581 .648 .848 

item_7 42.90 31.357 .716 .843 

item_8 42.61 36.178 .350 .866 

item_9 42.90 32.890 .616 .850 

item_10 43.03 34.366 .452 .861 

item_11 42.94 34.929 .353 .868 

item_12 42.74 33.865 .440 .862 

 



 

 

 

UJI RELABILITAS  

KINERJA KARYAWAN (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.737 8 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_1 27.97 10.966 .447 .706 

item_2 28.10 10.824 .541 .690 

item_3 28.10 11.024 .494 .698 

item_4 28.23 10.647 .460 .704 

item_5 28.00 10.533 .513 .692 

item_6 28.39 10.312 .537 .687 

item_7 28.26 11.931 .254 .743 

item_8 28.10 12.357 .206 .749 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5 

HASIL UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.14395839 

Most Extreme Differences 

Absolute .140 

Positive .140 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .777 

Asymp. Sig. (2-tailed) .582 

 

Lampiran 6 

UJI HETEROSKEDASITAS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 4.694 2.189  2.144 .041 

BUDAYA 

ORGANISASI 
-.080 .058 -.342 -1.387 .176 

ETOS KERJA .014 .065 .052 .210 .835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

UJI MULTIKOLINERITAS 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8.067 3.250  2.482 .019   

budaya 

organisasi 
.335 .086 .579 3.889 .001 .532 1.881 

etos kerja .197 .096 .305 2.051 .050 .532 1.881 

a. Dependent Variable: kinerja karyawan 

 

Lampiran 8 

UJI ANALISIS LINIER BERGANDA 

UJI T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 8.067 3.250  2.482 .019 

BUDAYA 

ORGANISASI 
.335 .086 .579 3.889 .001 

ETOS KERJA .197 .096 .305 2.051 .050 

 

  



 

 

 

Lampiran 9  

UJI F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 280.297 2 140.148 28.457 .000
b
 

Residual 137.897 28 4.925   

Total 418.194 30    

 

Lampiran 10 

HASIL KOEFISIEN DETERMINAN 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .819
a
 .670 .647 2.21921 

a. Predictors: (Constant), ETOS KERJA, BUDAYA ORGANISASI 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 


