BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian
terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan judul
skripsi ini, dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi
disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang
digunakan. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap
pokok permasalahan yang akan dibahas.
Untuk mendapat gambaran yang jelas tetang judul “ PENGARUH
LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA DENGAN ETIKA
KERJA ISLAM SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada
Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara ). Maka perlu
diuraikan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan skripsi ini :
1. Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.1 Dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana pengaruh locus
of control dan stres kerja terhadap kinerja dengan etika kerja Islam sebagai
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Pengaruh (On-line), tersedia di : http://kbbi.web.id/pengaruh (di akses pada 22-05-2020)
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variabel moderating pada pewagai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
Utara.
2. Locus Of Control
Locus of control adalah kendali individu atas pekerjaan dan
kepercayaan mereka terhadap keberhasilan diri. Locus of control menjadi
penting karena kontrol kinerja seseorang bisa diukur dari kemampuan
seseorang dalam menguasai peristiwa yang terjadi pada dirinya.2
3. Kinerja Pegawai
a. Kinerja
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.3
b. Pegawai
Pegawai adalah Orang yang bekerja pada pemerintahan (
perusahaan dan sebagainya).4 Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga
kerja, maupun karyawan dan pegawai adalah sama. Namun dalam
kultur Indonesia “buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina,
kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan
2
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karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan
cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam
melakukan kerja, akan tetapi pada intinya sebenarnya ke lima kata ini
sama memiliki arti satu yaitu pekerja.5 Maka yang dimaksud dengan
Kinerja pegawai adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian
hasil

kerja

dari

pegawai

yang

menggunakan

tenaga

dan

kemampuannya dalam berfikir agar memperoleh balasan berupa uang
(gaji).
4. Etika Kerja Islam
Etika Kerja Islam merupakan sistem hukum dan moralitas yang
komprehensif dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia.
Didasarkan pada sifat keadilan, syariah bagi umat Islam berfungsi sebagai
sumber serangkaian kriteria untuk membedakan mana yang benar (haq)
dan mana yang buruk (batil).6 Pengertian Kerja menurut KBBI adalah
sebagai kegiatan melakukan sesuatu.7 Maka yang dimaksud dengan Etika
Kerja Islam adalah suatu etika atau aturan yang selalu dipegang teguh oleh
setiap karyawan agar mampu berperilaku baik dalam berinteraksi baik
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dalam

hubungan

dengan

Allah

maupun

hubungan

sesame

manusia/karyawan lain di perusahaan dalam bekerja.8
B. Alasan Memilih Judul
Terdapat beberapa alasan yang penulis dapati untuk menjadikan judul ini
sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:
1. Alasan Objektif
Peneliti tertarik melalukan penelitian ini dikarekanan Dinas
Koperasi dan UMKM Lampung Utara merupakan Instansi Pemerintah
yang melaksanakan Kinerja Pegawai maka dari itu peneliti tertarik untuk
meneliti permasalahan agar dapat melihat bagaimana Locus Of Control
dan Etika Kerja Islam mempengaruhi kinerja Pegawai Dinas Koperasi
dan UMKM Lampung Utara.
2. Alasan Subjektif
a. Penelitian ini menggunakan bidang keilmuan yang sesuai dengan
peneliti saat ini yaitu Akuntansi Syariah.
b. Judul yang diajukan ini sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh
prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti dengan
pertimbangan data yang digunakan adalah data primer yang
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dikumpulkan melalu kuesioner terhadap pegawai di Dinas Koperasi
dan UMKM Lampung Utara.
C. Latar Belakang Masalah
Globalisasi telah menciptakan kekacauan besar dalam struktur sosial,
peran agama menjadi nihil , terjadinya dekadensi etika-moral, kemiskinan
semakin merajalela banyak terjadinya kriminalitas, bunuh diri dan depresi
hidup. Globalisasi yang terjadi secara besar-besaran telah menciptakan sebuah
dunia „lepas kendali‟ kehilangan kontrol, dan sebagainya. Membuat hubungan
sistem kemanusiaan menjadi begitu kerdil, persahabatan tak dibatasi dengan
pembatas

wilayah, berbagai fasilitas hidup yang serba instan membuat

manusia semakin pragmatis, perempuan menggugat hak-hak emansipasinya,
nilai-nilai etika-moral dijungkirbalikkan, dan perubahan sosial menjadi
niscaya, yang kaya bisa menjadi miskin karena persaingan yang terlalu ketat
dan kompetitif, yang miskin dan sederhana bisa menjadi sebaliknya jika
menggunakan nalar budi luhurnya untuk terus bersaing dan berkompetisi.
Berdasarkan gambaran diatas dapat dilihat bahwa individu memainkan
peranan penting dalam perilaku manusia. Dalam ilmu ekonomi lebih dikenal
dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) dimana merupakan salah
satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani
masalah keterampilan dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban
membangun perilaku kondusif pegawai untuk mendapatkan kinerja terbaik.
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ilmu prilaku organisasional merupakan aplikasi ilmu kebijakan manajemen
SDM untuk mengkaji mengenai berbagai faktor perilaku organisasional
terhadap kinerja.
Menurut Spector dalam Sri Rahayuningsih dkk menyatakan adanya
keyakinan besar bahwa setiap individu berpengaruh langsung sebagai efek
substantive dalam pandangan dan reaksinya terhadap lingkungan. Keyakinan
inilah yang menurut Rotter disebut Locus of Control merupakan “generalized
belief that a person can or cannot control his own destiny”. Locus of control
atau adanya keyakinan seseorang terhadap sumber yang mengontrol kejadian
– kejadian dalam hidupnya (Kustini dan Suharyadi) dalam Sri Rahayuningsih
dkk. Brownell menulis tentang pendapat rotter dalam papernya yang
mendefinisikan locus of control sebagai tingkatan dimana seseorang
menerima tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri
mereka. Locus of control berhubungan baik dengan beberapa variabel seperti
peran stress, etika kerja, kepuasan kerja, dan kinerja. Seperti yang
dikemukakan oleh Falikhatun (2003;264) dalam Sri Rahayuningsih bahwa
peningkatan kinerja pegawai dalam pekerjaan pada dasarnya akan dipengaruhi
oleh kondisi – kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari luar individu
yang disebut dengan faktor situasional dan kondisi yang berasal dari dalam
yang disebut dengan faktor individual. Faktor individu meliputi jenis kelamin,
kesehatan, pengalaman, dan karakteristik psikologis yang terdiri dari

motivasi, kepribadian, dan Locus of Control. Adapun faktor situasional
meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi
.
Berdasarkan jurnal “The Islamic Work Ethic As A Mediator Of The
Relationship Between Locus Of Control, Role Ambiguity, And Role Conflict”
dalam penelitian Jones menemukan adanya korelasi dalam penelitian empiris
antara nilai etika kerja protestan dengan locus of control internal. McCuddy
dan Peery berpendapat bahwa individu yang beretika baik memiliki locus of
control internal lebih tinggi dibanding dengan locus of control eksternal.
Furnham menemukan bahwa individu yang cenderung percaya pada etika
kerja Islam maka locus of controlnya lebih tinggi. Terpstra menemukan
bahwa etika perilaku individu berpengaruh penting dalam locus of control.
Menurut Martin dan Rokeach dalam Ghozali hubungan antara tingkat
religiusitas dan sikap perawat dapat dijelaskan dari sudut pandang teori
personality yang dinyatakan bahwa tingkat religiusitas akan menjadi bagian
dari identitas diri seseorang (personality). Personality itu sendiri terutama
locus of control pada gilirannya menjadi faktor penting untuk menentukan
perilaku di dalam organisasi maupun sikap kerja karyawan. Hal tersebut
dikarenakan etika kerja protestant didasarkan pada teori Weber yang
menghubungkan keberhasilan di dunia bisnis dengan kepercayaan religius.
Weber juga berpendapat bahwa kepercayaan protestant-Calvinistis memiliki
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pandangan mengenai kapitalisme dan berdasarkan anggapan bahwa pekerjaan
dan keberhasilan financial merupakan tujuan yang tidak hanya ingin dicapai
seorang individu tetapi juga merupakan tujuan religius. Arslan dalam Fuad
Mas‟ud mengukur Protestan Work Ethic (PWE) melalui : (1) bekerja sebagai
tujuan itu sendiri, (2) menghemat uang dan waktu, (3) lokus pengendalian
internal, (4) kerja keras membawa kesuksesan, (5) sikap negatif terhadap
waktu santai. Teori Weber kemudian diperkenalkan ke dalam ilmu psikologi
oleh McClelland dalam Yousef yang lalu mengajukan penjelasan sosio
psikologis mengenai hubungan antara Protestanisme dan kapitalisme.
McClelland kemudian memasukkan konsep Protestan Work Ethic (PWE) ke
dalam kebutuhan akan prestasi yang seringkali dilihat sebagai dimensi dari
kepribadian.
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara etika kerja Protestant dengan
etika kerja Islam. Menurut Kidron dalam Yousef, pada etika kerja Protestan
lebih menekankan pada peran aktif individu secara dinamis dan otonom dalam
meraih keutamaan moral. Keutamaan moral disini secara universal manusia
sepakat sebagai suatu kebaikan hidup di dunia. Sedangkan etika kerja Islam
lebih berorientasi pada penyelamatan individu di dunia dan akhirat
berdasarkan pedoman agama.

Maksudnya bahwa kerja mempunyai etika harus selalu diikutsertakan
didalamnya, oleh karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter
bagi pahala dan siksa.9
Teori-teori mengenai etika kerja yang berfokus pada Protestan Work
Ethic

(PWE dengan setting dunia belahan Barat sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya dirasakan kurang tepat untuk diterapkan pada
lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia
(menurut BPS 85% penduduk Indonesia adalah muslim). Sehingga perlu
dilakukan kajian mengenai Islamic Work Ethic (IWE) yang lebih sesuai
dengan kondisi-kondisi dunia belahan Timur. Etika kerja Islam berasal dari
Al-Quraan dan Hadist yang menekankan untuk menjalin kerjasama dan selalu
bekerja keras yang merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa. Selain
itu, adanya keyakinan bahwa tuhan tidak akan menguji hamba-Nya melebihi
kemampuannya dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang
lebih indah jika kita berhasil melampauinya. Sehingga etika kerja Islam disini
sebagai variabel intervening

yang dapat memperkuat atau memperlemah

kinerja. Berdasarkan keyakinan diatas kemudian muncul adanya penghayatan,
maka orang – orang yang mendapat tekanan atau gangguan – gangguan yang
tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang merupakan
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tantangan bagi dirinya untuk bisa lebih maju yang terlihat dari peningkatan
kinerjanya. 10
Dari data yang diperoleh pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan
UMKM kabupaten lampung utara dapat dikategorikan “CUKUP BAIK”11
membandingkan dengan Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang
dikegorikan “SANGAT BAIK”12 hal tersebut menunjukan bahwa Dinas
Koperasi dan UKM Bandar Lampung berada di atas Kabupaten Lampung
Utara. Data tersebut menunjukan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UMKM
Lampung Utara masih kurang optimal, hal tersebut membuat penulis ingin
menjadikan Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara sebagai tempat
penelitian untuk mengetahui hal yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan
UMKM Bandar Lampung lebih baik dibandingkan dengan Dinas Koperasi
dan UMKM Lampung Utara.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berkesimpulan untuk
mengembangkan penelitian dengan judu “PENGARUH LOCUS OF
CONTROL TERHADAP KINERJA DENGAN ETIKA KERJA ISLAM
SEBAGAI VARIABEL MADERATING (Studi pada Dinas Koperasi dan
UMKM Lampung Utara)”
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D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, dapat diketahui
bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh locus of
control dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam kegiatan operasional
Dinas Koperasi dan UMKM. Dan seberapa besar pengaruhnya etika kerja
islam terhadap hubungan pengaruh locus of control dan kinerja pegawai
dalam kegiatan operasional Dinas Koperasi dan UMKM. Maka diperoleh
perumusan masalah pokok yang akan diteliti yaitu masalah locus of control
terhadap kinerja pegawai dengan etika kerja islam sebagai variabel
moderating dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh locus of control terhadap kinerja pegawai Dinas
Koperasi dan UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh locus of control dan etika kerja islam terhadap kinerja
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM ?
E. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada
penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk membuktikan pengaruh locus of control terhadap kinerja
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM.
b. Untuk membuktikan pengaruh Etika Kerja Islam terhadap kinerja
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM.
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2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada tujuan masalah diatas, Maka Kegunaan penelitian
ini adalah sebagai berikut :

a Secara Teoritis
Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang kinerja
pegawai terutama berkaitan dengan pengaruh locus of control
terhadap kinerja dengan etika kerja islam sebagai variabel
moderating.
b Secara Praktis
1.

Bagi instansi pemerintahan diharapkan dapat membantu
menunjukan pengaruh locus of control terhadap kinerja
dengan etika kerja islam sehingga dapat mengambil lamgkahlangkah yang tepat untuk membangun kinerja pegawai yang
lebih baik lagi.

2.

Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber refrensi dan
informasi

untuk

mengenai topik ini

memungkinkan

penelitian

selanjutnya

BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Locus Of Control
1. Pengertian Locus Of Control
Menurut Rotter locus of control merupakan “generalized belief
that a person can or cannot control his own destiny” atau cara pandang
seseorang terhadap suatu peristiwa apabila apakah dia merasa dapat atau
tidak mengandalikan perilaku yang terjadi padanya. Konsep locus of
control dikemukakan pertamakali oleh Rotter berdasarkan pendekatan
Social Learning Theory. 13
Definisi locus of control adalah: “Persepsi seseorang terhadap
keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan
dalam hidupnya yang dihubungkan dengan faktor eksternal individu
yang didalamnya mencakup nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan,
dan lingkungan kerja, serta dihubungkan dengan faktor internal individu
yang didalamnya mencakup kemampuan kerja dan tindakan kerja yang
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Erdawati, “Pengaruh Locus Of Control dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesaman Barat”…….h. 40
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berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan kerja individu yang
bersangkutan”.14
Locus of control (pusat pengendalian) menentukan tingkatan
sampai

dimana

individual

menyakini

bahwa

perilaku

mereka

mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Lebih lanjut Greehalgh
dan Rosenbalt menyatakan bahwa, “locus of control didefinisikan
sebagai keyakinan masing -masing individu karyawan tentang
kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua kejadian yang
berkaitan dengan dirinya dan pekerjaannya”.15
Kreitner dan Kinicki menggambarkan locus of control sebagai
keyakinan individu bahwa individu bisa mempengaruhi kejadiankejadian yang berkaitan dengan kehidupannya.16
Locus of control dibedakan menjadi dua, yakni locus of control
internal dan locus of control eksternal, hal ini dijelaskan bahwa individu
dengan indikator locus of control internal cenderung menganggap
bahwa keterampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha (affort)
14
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Merauke, h. 527

lebih menentukan apa yang mereka dapatkan dalam hidup. Individu
dengan locus of control eksternal cenderung menganggap hidup mereka
lebih ditentukan oleh kekuatan dari luar diri mereka, seperti nasib,
takdir, dan keberuntungan.
Locus of control internal akan tampak melalui kemampuan kerja
dan tindakan kerja yang berhubungan dengan keberhasilan dan
kegagalan pegawai pada saat melakukan pekerjaannya, sedangkan locus
of control eksternal bagi seseorang terlihat pada saat melakukan
pekerjan, maka keberhasilan pekerjaan yang dilakukan akan sangat
dipengaruhi oleh faktor oleh luar dirinya.
Individu dengan locus of control internal memiliki keyakinan
bahwa mereka mampu mengendalikan dan mengelola kehidupan mereka
sendiri dengan membuat keputusan atas apa yang mereka lakukan dan
mereka hasilakan. Individu dengan locus of control yang tinggi
menerima bahwa prestasi dan kegagalan mereka tergantung pada usaha
mereka sendiri, mereka memiliki kemampuan untuk menetukan nasib
(hasil) mereka sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi atau
hasil yang diperoleh.
Kepercayaan seseorang terhadap locus of control eksternal
mempercai bahwa faktor yang berasal dari luar seperti keberuntungan,
kesempatan, dan takdir menentukan kehidupan mereka, serta kegagalan
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dan keberhasilan mereka bukan karena usaha mereka sendiri. Seseorang
yang memiliki locus of control internal yang lebih tinggi dibanding
locus of control eksternalnya, memiliki rasa percaya diri yang lebih
tinggi dalam menjalani pekerjaan dan hidup. Locus of control internal
mempunyai pengaruh terhadap diri seseorang dalam bertindak dan
mengambil keputusan dalam pekerjaanya dan siap dengan segala
kemungkinan yang akan terjadi sebagai hasil dari pekerjaan dan
keputusan yang diambilnya. Namun perlu diketahui bahwa setiap orang
memiliki locus of control tertentu yang berada diantara kedua ektrim
tersebut. Secara teori dan yang terjadi dilapangan locus of control
memungkinkan perilaku individu apabila dalam situasi konflik akan
dipengaruhi oleh karakteristik interna locus of controlnya.
2. Indikator Locus Of Control
Menurut Crider Perbedaan Indikator antara locus of control
internal dan locus of control eksternal, adalah sebagai berikut:
1. Locus of control internal
a) Suka bekerja keras.
b) Memiliki inisiatif yang tinggi.
c) Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah.
d) Selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin.

e) Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin
berhasil.
2. Locus of control eksternal
a) Kurang memiliki inisiatif.
b) Mudah menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya
bahwa faktor luarlah yang mengontrol.
c) Kurang mencari informasi
d) Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan
kesuksesan.
e) Lebih mudah dipengaruhi serrta bergantung pada petunjuk orang
lain
3. Locus Of Control dalam Pandangan Islam
Locus Of Control merupakan konsep kepribadian, dalam Al-Qur‟an
banyak dijelaskan mengenai pola-pola umum kepribadian yang lain, ciriciri kepribadian yang baik maupun yang buruk dan hal-hal yang
berhubungan dengan pembentukan kepribadian. Locus of control
merupakan keyakinan atau harapan individu mengenai sumber penyebab
peristiwa-peristiwa tersebut dikendalikan oleh faktor dalam dirinya ataukah
dikendalikan oleh faktor diluar dirinya seperti nasib atau keberuntungan.
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Locus of control internal yang dimiliki seorang individu akan
memberikan keyakinan tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya adalah
disebabkan oleh faktor-faktor yang ada pada dirinya sehingga mampu
bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Individu yang
mempunyai orientasi locus of control internal mereka cenderung lebih giat,
berfikir positif, rajin, ulet, mandiri dan mempunyai daya tahan yang lebih
baik terhadap lingkungan sosial. Sedangkan individu yang mempunyai
locus of control eksternal yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya
baik keberhasilan maupun kegagalan diakibatkan oleh faktor diluar dirinya,
seperti nasib kesempatan, keberuntungan, atau pengaruh dari orang lain.
Dengan kata lain mereka tidak mampumengendalikan semua peristiwa
yang terjadi didalam dirinya serta tidak mampu mengendalikan lingkungan
disekitarnya.
Dalam Islam keyakinan pada diri sendiri sangat penting, karena
keyakinan membuat seseorang mampu menggerakan seluruh tindakan dan
perilakunya. Tanpa adanya rasa keyakinan seseorang akan selalu merasa
dibayang-bayangi berbagai keraguan sehingga jiwa penuh kegoncangan
yang pada akhirnya akan menjadi mudah terpengaruh. Seorang muslim dan
mukmin haruslah bersikap optimis terhadap kemampuan dirinya sendiri,
karena hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting yang dapat
mengatur tentang kewajiban untuk berusaha bagi setiap orang yang ingin

maju dan berhasil,

sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-ra‟ad

{13}:11.29

ُ َت ِ ّم ۢن بَ ۡي ِن يَ َد ۡي ِه َو ِم ۡن خ َۡل ِف ِهۦ يَ ۡحفٞ َلَهُۥ ُم َع ِقّ َٰب
ِ ِۗ َ ظونَهُۥ ِم ۡن أَمۡ ِر
ٱّلل َل
َ َ ٱّلل ِإ َن
س ٓو ٗءا فَ َل
َ يُغَ ِيّ ُر َما ِبقَ ۡو ٍم َحت َ َٰى يُغَ ِيّ ُرواْ َما ِبأَنفُ ِس ِه ِۡۗم َوإِ َذآ أ َ َرا َد
ُ ٱّللُ ِبقَ ۡو ٖم
ٔٔ َم َر َد لَهُۥۚ َو َما لَ ُهم ِ ّمن دُونِ ِهۦ ِمن َوا ٍل
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah
Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka
selain Dia.” (Q.S. Ar-ra‟ad {13}:11)

Berdasarkan

ayat

tersebut

kita

dapat

menarik

kesimpulan

bahwasannya manusia harus senantiasa berusaha dengan kemampuan yang
dimilikinya untuk meraih tujuan yang ingin dicapainya. Karena hasil yang
akan dicapainya tergantung dari usaha yang telah dilakukannya. Sikap
optimis dan selalu membentuk diri kita agar berusaha untuk mengoreksi
diri. Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya bahwa segala usaha
yang telah dilakukanny akan mendapatkan hasil yang diharapkan apabila
dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu sifat optimis agar tidak
pantang menyerah dalam berusaha harus kita terapkan Allah berfirman
dalam Al-Qur‟an surat An-Najm ayat 39-41:
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ٗٓ ف يُ َر َٰى
َ سعۡ يَهُۥ
َ ٖ َوأ َ َن٣ س َع َٰى
َ س ِن ِإ َل َما
َ َٰ ۡلن
ِ ۡ س ِل
َ س ۡو
َ َوأَن لَ ۡي
ٗٔ ث ُ َم يُ ۡجزَ َٰىهُ ۡٱل َجزَ آ َء ۡٱۡل َ ۡوفَ َٰى
Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan
diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan
kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna. (Q.S AnNajm {53}:39-41)

Seseorang yang memiliki orientasi locus of control internal terdorong
untuk berfikir positif sehingga akan mempengaruhi sikap dan perilakunya.
Mereka meyakini bahwa segala permasalahan yang terjadi dalam hidupnya,
dalam bentuk cobaan, rintangan dan hambatan yang di hadapinya sebagai
sarana untuk meningkatkan kualitas pribadi. Dan mereka tidak menilainya
sebagai beban, bahkan mereka meyakini bahwa Allah tidak akan
membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

س َب ِۡۗت
َ ف
ً ٱّللُ ن َۡف
ُ َّل يُ َك ِل
َ َ س َب ۡت َو َعلَ ۡي َها َما ۡٱكت
َ سا ِإ َل ُو ۡس َع َه ۚا لَ َها َما َك
َ اخ ۡذنَا ٓ ِإن نَ ِسينَا ٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ
ط ۡأن َۚا َربَنَا َو َل ت َ ۡح ِم ۡل َعلَ ۡينَا ٓ ِإصۡ ٗر
ِ َربَنَا َل ت ُ َؤ
َ ا َك َما َح َم ۡلتَهُۥ َعلَى ٱلَذِينَ ِمن قَ ۡب ِلن َۚا َربَنَا َو َل ت ُ َح ِ ّم ۡلنَا َما َل
طاقَةَ لَنَا
ۡ عنَا َو
ۡ ص ۡرنَا َعلَى
ۡ بِ ِهۦۖ َو
ٱل
َ َ ٱغ ِف ۡر لَنَا َو ۡٱر َح ۡمنَ ۚا ٓ أ
ُ نت َم ۡولَ َٰىنَا فَٱن
ُ ٱع
َ ف
ٕ٨٢ َقَ ۡو ِم ۡٱل َٰ َك ِف ِرين
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah

Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya
Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri
ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang
kafir." (Q.S Al-Baqarah {2}:286)
Sebaliknya orang yang memiliki locus of control eksternal cenderung
mempunyai sikap pesimis yang membuatnya putus asa dalam menghadapi
permasalahan hidup. Ia merasa bimbang saat membuat keputusan pribadi,
terkadang kebingungan itu menjadi sebuah kekhawatiran yang mendalam
dan membentuk karakter seseorang menjadi tidak percaya akan
kemampuan diri sendiri dan cenderung tidak bertanggung jawab terhadap
kegagalan. Sehingga mudah menyalahkan sebab diluar dirinya sebagai
sumber dari kegagalannya. 17

B. Kinerja Pegawai
1. Pengertian Kinerja Pegawai

17

Ridwan, “Peranan Etika Kerja Islam Terhadap Hubungan Locus Of Control dengan
Kinerja Karyawan”, (Jurnal trikonomika Volume 12, No. 1 Fakultas ekonomi Universitas Tadulako,
Palu, 2013), h. 76
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Kinerja itu berasal dari kata performance yang berarti hasil pekerjaan
atau prestasi kerja.18 Kinerja adalah tolak ukur pegawai dalam melaksanakan
tugas yang menjadi target untuk diselesaikan. Usaha yang dilakukan untuk
melakukan penilaian kinerja menjadi hal yang penting dengan mengetahui
pengukuran kinerja yang tepat. Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil
kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.19 Menurut Dessler
kinerja merupakan prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja nyata
dan standar kerja yang ditetapkan.20 Dengan begitu kinerja memfokuskan
terhadap hasil kerjanya. Sebab pada dasarnya setiap organisasi dijalankan oleh
manusia, maka kinerja pegawai merupakan merupakan prilaku prilaku
pegawai dalam suatu organisasi yang memenuhi standar prilaku yang tealh di
tetapkan guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

2.

Indikator Kinerja

18

Wibowo, Manajemen Kinerja,, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2017) h. 1
Nur hamzah, “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Di PT. Pritama Mulya jaya Kabupaten Pesaman Barat”, e-jurnal Apresiasi Ekonomi
…..h. 199.
20
Wuryaningsih DL, Rini Kuswati, “Analisis Pengaruh Locus of Control Pada Kinerja
Karyawan”….. h. 276.
19

Menurut BPKP dalam Mahsun, indikator kinerja adalah

ukuran

kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, menurut Mahsun sendiri,
indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan dengan ukuran
kinerja (peformance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya
merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator
kinerja mengacu pada penilainan kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal
yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya
cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriterian kinerja yang
mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih
bersifat kuantitatif.
Indikator kinerja menurut Mahsun adalah sebagai berikut:
a. Masukan (input)
Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah
sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material
dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah
alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana atrategis yang
ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan
(benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.
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b. Proses (proces)
Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi
kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan
ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang
diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah imput. Sedangkan yang dimaksud
dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah
dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.
c. Keluaran (output)
Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolok ukur
keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu
kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan
landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan
dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena
itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.
d. Hasil (outcomes)
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali
rancau dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar
keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu

hasil kegiatan tersebut telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian
atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang
telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat
banyak.
e. Manfaat
Manfaat adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari
indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu
kemudian, khususnya dalam jangka menegah dan panjang. Indikator manfaat
menunjukan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan
optimal (tepat lokasi dan waktu).
Hy Dampak (impack)
Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
3.

Aspek-Aspek Kinerja
Dalam penilain kinerja berdasarkan Grafic Scales beberapa hal adalah sifat
individu dan faktor kontribusi pegawai tersebut terhadap organisasi/kelompok
seperti inisiatif, semangat, kepercayaan yang mempengaruhi jumlah dan
kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Adapun aspek-aspek penilaian kinerja
tersebut adalah :
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a. Pekerjaan yang dihasilkan
b. Kerja sama
c. Inisiatif
d. Pengetahuan
e. Kehadiran
f. Kesetiaan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai
Anwar

Prabu

Mangkunegara

menyatakan

bahwa

Faktor

yang

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor
motivasi (motivation). Sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar prabu
Mangkunegara dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja adalah :21
1. Human Performance = Ability + Motivation
2. Motivation = Attitude + Situation
3. Ability = Knowledge + Skill

1) Faktor Kemampuan

21

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persad, 2009) h. 67

Secara psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill).
Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan
pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja
yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan
yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place, the right
man on the right job).
2) Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi
situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai
yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental
merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha
mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai
harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik,
tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu
secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta
mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.
Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu
Mangkunegara faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat
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seseorang.

Sedangkan

faktor

eksternal

adalah

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti
perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan,
fasilitas kerja, dan iklim organisasi.22
Berdasarkan Pernyataam di atas dapat disimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi kinerja dapat berasal dari dalam individu pegawai
maupun dari luar individu.
Gambar 2.1
Kompenen Kinerja

Hasil Pekerjaan

Standar Pekerjaan

Kinerja
Standar < hasil
Standar ≻ hasil

4.

Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk
mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan
22

15

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, ….. h.

tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang di
capai keryawan dengan standar pekerjaan23. Bila hasil kerja yang diperoleh
sampai atau melebihi standar pekerjaaan dapat dikategorikan baik. Demikian
sebaliknya, seorang karyawan yang bekerja tidak mencapai target atau standar
pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkerja yang rendah.
Standar pengukuran kinerja.
a. Jumlah Pekerjaan
Dimesi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau
kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap
pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan
harus memenuhi persyratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan,
maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan pekerjaan
tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapat
mengerjakanya, atau setiap karyawan dapat mengerjakan berapa unit
pekerjaan.
b. Kualitas Pekerjaan
Setiap Karyawan harus memenuhi persyratan tertentu untuk dapat
menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan
tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standard an kualitas tertentu yang
hasrus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakan sesuai ketentuan.

23

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta:Erlangga,2012), h. 231
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Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan sesuai
persyaratn kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut.
c. Ketepatan Waktu
Setiap pekerjaan memiliki karakteristik berbeda, untuk jenis pekerjaan
tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atas
pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak
selesai tepat waktu akan menhambat pada pekerjaaan bagian lainnya
sehingga dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.
d. Kehadiran
Suatu jeni pekerjaan menuntut sesorang pekerja untuk hadir sesuai waktu
yang ditentukan.
e. Kemampuan kerja sama
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh seorang karyawan saja.
Untuk jenis diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga
membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan.

C.

Etika Kerja Islam
Etos berasal dari bahasa yunani (ethos) yang memberikan sikap,
kepribadian, watak, karakterserta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh
berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta system nilaiyang diyakininya.

Dari kata etos ini dikenal pula etika yang memiliki arti akhlak atau nilai-nilai
yang berkaitan dengan baik buruknya moral. Etika mengarah pada sebuah
penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan bener
atau salahnya manusia serta tingkah laku seseorang kepada orang lain.24
Dalam penelitian ini menggunakan istilah etika, dikarnakan ruang lingkup
dari etika mencalup aspek-aspek yang menilai tindakan baik atau buruk
dalam kegiatan manusia.
Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral
yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat,
etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan
menggumuli

nilai

dan

norma

moral

tersebut

serta

permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu.
Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang
menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik
secara pribadi maupun sebagai kelompok. Jadi yang dimaksud etika atau
yang dapat disebut sebagai kaidah etik masyarakat adalah pedoman, patokan
atau ukuran berperilaku yang tercipta melalui konsesus atau keagamaan atau
kebiasaan yang didasarkan pada nilai baik dan buruk.
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Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta:Bulan BIntang,1995), h.5
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Apabila terjadi pelanggaran maka sanksinya bersifat moral psikologik
yaitu dikucilkan atau disingkirkan dari pergaulan masyarakat.25
Etika diartikan sebagai segala perbuatan yang timbul dari orang yang
melakukan dan berkaitan dengan nilai – nilai, tentang baik dan buruknya
suatu tindakan.26
Kerja dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kegiatan melakukan
sesuau.27 Menurut Tasmara kerja adalah segala aktivitas dinamis dan
mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik jasmani dan
rohani serta dalam mencapai tujuanya tersebut dia bersungguh-sungguh untuk
mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada
Allah SWT.28
Etika kerja islami merupakan pancaran dari nilai yang ikut yang ikut
membentuk corak khusus karakteristik etos kerja islami. Sebagai bagian dari
akhlak tentunya harus dikembangkan pada dua sayap, yaitu syap pertama
hubungan antara manusia dengan Allah SWT (mu’amalah ma’al khaliq) dan
sayap hubungan antara manusia dengan makhluk lainya (mu’amalah ma’al
khalaq). Jadi etika kerja islam adalah sebagai alat yang digunakan untuk
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Gunawan Aji, Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi
Dengan Komitmen Profesi Sebagai Variabel Intervening, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi
Islam, No.II (November 2010), h.93
26
Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak),….h. 5
27
Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line) tersedia di http://kbbi.web.id/kerja.html, (diakses
pada 24 januari 2020)
28
Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta:PT.Dana Bhakti Wakaf,1994), h.10

menilai atau mengukur baik buruknya

suatu kegiatan yang dilakukan

berdasarkan akal dan pikiran. Etika kerja islami tidak semata menggunakan
akal dan pikiran , tetapi juga didasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadist.
1.Indikator Etika Kerja Islam
Menurut Tiara dan Ketut dalam artikel yang mereka buat menyatakan
bahwa etika kerja Islam memiliki 4 indikator, yaitu :29
a. Kerja keras
b. Komitmen dan dedikasi untuk bekerja
c. Penghindaran metode tidak etis
d. Daya saing ditempat kerja.

D.

Hipotesis
4.1 Hubungan Locus Of Control terhadap kinerja pegawai
Locus of Control mengarah pada kemampuan seseorang individu
dalam mempengaruhi kejadian yang berhubungan dengan hidupnya.
Locus of Control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu
peristiwa apakah dia dapat atau tidak mengendalikan peristiwa yang
terjadi padanya. Berdasarkan teori Locus of Control memungkinkan

29

Tiara Rachmawati dan Ketut Sudarma, “Pengaruh Etika Kerja Islam dan Kepuasan Kerja
Pada Komitmen organisasional dengan Motivasi Intrinsik Sebagai Variabel Pemediasi”, Management
analysis Journal 5 (3) : 2016. Hal : 273.
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bahwa perilaku karyawan dalam situasi konflik akan dipengaruhi oleh
karakteristik internal dimana Locus of Control internal adalah cara
pandang bahwa segala hasil yang didapat baik atau buruk adalah
karena tindakan kapasitas dan faktor - faktor dalam diri mereka
sendiri. Ciri pembawaan internal Locus of Control adalah mereka yang
yakin bahwa suatu kejadian selalu berada dalam rentang kendalinya
dan kemungkinan akan mengambil keputusan yang lebih etis dan
independen. Oleh karena itulah maka dapat disimpulkan kinerja juga
dipengaruhi oleh tipe personalitas individu – individu dengan Locus of
Control internal lebih banyak berorientasi pada tugas yang
dihadapinya sehingga akan meningkatkan kinerja mereka.
H01 : Locus of control tidak berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai
H11 : Locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai
4.2

Hubungan Locus of Control, Etika Kerja Islam terhadap Kinerja
Pegawai
Hubungan antara tingkat religiusitas dan sikap pegawai yang dapat
dijelaskan dari sudut pandang teori personality yang dinyatakan bahwa
tingkat religiusitas akan menjadi bagian dari identitas diri seseorang

(personality). Personality itu sendiri terutama locus of control pada
gilirannya menjadi faktor penting untuk menentukan perilaku di dalam
organisasi maupun sikap kerja pegawai. didukung dengan penelitian
Terpstra menemukan bahwa etika perilaku individu berpengaruh
penting dalam locus of control. Berdasarkan pendapat diatas, maka
orang – orang yang memiliki tingkat penghayatan religiusitas yang
tinggi apabila mendapat tekanan atau gangguan – gangguan yang tidak
menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang tidak akan begitu
berpengaruh pada faktor locus of control dan menjadikan tantangan
bagi dirinya untuk bisa lebih maju yang terlihat dari peningkatan
kinerjanya.
H02 : Semakin lemah pengaruh Etika kerja Islam memoderasi
maka semakin berpengaruh negatif hubungan

antara

Locus of control terhadap Kinerja pegawai.
H12 : Semakin kuat pengaruh Etika kerja Islam memoderasi
maka semakin berpengaruh positif hubungan
Locus

of

control

terhadap

Kinerja

antara
pegawai.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian
secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data tertentu,
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan.30
Jenis penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan (Field
Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di
lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah.31
Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang bersumber
dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu yang berkenaan dengan pengaruh
locus of control dan terhadap kinerja dengan etika kerja islam (Studi di Dinas
koperasi dan Umkm Lampung Utara).

30

Sugiyono, Metode
(Bandung:Alfabeta,2013) h. 8.
31

Penelitian

Kuantitatif

Ibid…..h. 29

36

Kualitatif

dan

R&D

Cet

Ke-19,
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B. Penentuan Sample
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini

35 orang

pada Dinas Koperasi dan

UMKM Lampung Utara
2. Sampel
Sampel ditetapkan dengan teknik total sampling. 35 Responden dalam
penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
Utara yang dianggap mampu untuk menggambarkan kinerja Dinas
Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling ini digunakan apabila anggota sampel
yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya32. Pemilihan
sampel dilaksanakan pada pegawai PNS dan Honorer yang telah bekerja
minimal 1 tahun dengan pertimbangan dalam masa kerja 1 tahun cukup
untuk mengetahui organisasi dilingkungan kerjanya.

32

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika Edisi Kedua, (Jakarta : PT
Bumi Aksara,2006),h.186
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C. Definisi Oprasional Penelitian
1. Variabel Penelitian
Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai dari
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan tiga jenis variabel yaitu
variabel independen (bebas), variabel moderating, dan variabel dependen
(terikat).
1.1 Variabel Independen (bebas)
Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas, stimulus, atau
prediktot. Variablel independen

adalah variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya veriabel dependen.
Variabel independen dalam penelitian inia adalah locus of control.
1.2 Variabel Moderating
Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat
atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya
terhadap variabel dependen.33 Variabel Moderating dalam penelitian ini
adalah etika kerja islam.

33

h.149

Imam Ghozali,.Analisis Multivariate dengan Program SPSS. (Semarang:BP Undip 2005)
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1.3 Variabel Dependen (terikat)
Variabel Dependen disebut juga variabel terikat, variabel dependen
merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai.
2.

Variabel Operasional
Definisi operasional adalah penjabaran masing – masing variabel terhadap
indikator – indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini indikator –
indikator variabel tersebut adalah sebagai berikut
3.1. Kinerja Karyawan
Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang
berdasarkan persyaratan - persyaratan pekerjaan (job requirement). Indikator
penilaian kinerja :34
• Jumlah Pekerjaan
• Kualitas pekerjaan
• Ketepatan waktu
• Kehadiran
• Kemampuan kerja sama

34

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia….h. 231
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3.2. Etika Kerja Islam
Etika kerja Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghayatan
etika kerja yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist, yang mendedikasikan
kerja sebagai suatu kebajikan. Indikator yang dapat dipergunakan untuk
mengukur etika kerja Islam:
a.

Niat bekerja

b.

Kepercayaan

c.

Jenis pekerjaan

d.

Hasil kerja yang bermanfaat

e.

Keadilan

f.

Kerjasama dan kolaborasi

g.

Pemberian upaha yang sebandinga dan tepat

3.3. Locus of Control
Locus of control diukur dari besarnya keyakinan pegawai pada
kemampuan dirinya dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam
bekerja. Pengukuran variabel locus of control diukur dengan menggunakan
instrument yang dikembangkan dari studi Rotter dalam Chi Hsinkuang et al.
Locus of control terbagi menjadi locus of control internal dan exsternal.
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a.

External locus of control
Persepsi atau pandangan individu terhadap sumber-sumber diluar dirinya

yang mengontrol kejadian hidupnya, seperti nasib keberuntungan, kekuasaan
atasan,dan lingkungan sekitar. Indikatornya ialah:35


Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran.



Perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia.



Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa.



Kesuksesan individu karena faktor nasib.

b.

Internal locus of control
Persepsi atau pandangan individual terhadap kemampuan menentukan

nasib sendiri. Indikatornya adalah:36


Segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri.



Menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri.



Keberhasilan individu karena kerja keras.



Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan.



Kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup.



Kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya.



Kegagalan yang dialami individu akibat perbuatan sendiri.

35

Aditya Mahendra Putra, “Indikator Keberhasilan Kinerja Individu dengan Locus of Control
dan kepribadian sebagai variabel independen”, JPSB Vol.3 No.2, 2015, h.12
36
Ibid, h.12

42

Indikator locus of control ini merupakan bahan dasar dalam penelitian, yang
digunakan menjadi kuesioner penelitian dalam penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan metode yang
digunakan adalah:
1. Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.37 Hasil Kuesioner tersebut akan terjelma
dalam angka-angka, tabel-tabel, analisis statistik dan uraian serta
kesimpulan hasil penelitian.38
2. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, dengan jalan
mendapatkan

informasi

dengan

cara

bertanya

langsung

kepada

responden.39
3. Observasi adalah pengamatan langsung, meliputi kegiatan pemuatan
perhatian terhadap sesuatu objek. Dapat dilakukan dengan tes, kuesioner,
rekaman gambar, rekaman suara.40

37

Endang Sri Wahyuni, Taufeni Taufikdan Vince Ratnawati,” Pengaruh Budaya Organisasi,
Locus of control, Stres Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan Kepuasan Kerja sebagai
Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)”. Jurnal Manajemen
Volume XX (Riau,2016)
38
Masri Singarimbun, Sofian Effendi(Editor), Metode Penelitian Survai (Jakarta: Pustaka
LP3ES Indonesia,2008),175
39
Ibid.,h.192
40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi revisi2010(Jakarta:
Rineka Cipta,2010),h.199-200
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4. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentansi, peneliti
menyelediki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, foto, vidio atau suara.41
E. Instrument Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan kuisioner. Untuk menentukan bobot penilaian terhadap
kuisioner maka dalam penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan
skala likert dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk
kuantitatif. Skala yang berisi lima tingkat jawaban

mengenai kesetujuan

responden terhadap statement atau pertanyaan yang dikemukakan dengan
ketentuan pengisian sebagai berikut :
STS = Sangat Tidak Setuju

41

TS

= Tidak Setuju

R

= Ragu-Ragu

S

= Setuju

ST

= Sangat Setuju

Ibid.,h.201
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F. Kerangka Berfikir
Kinerja seorang pegawai diperlukan untuk melihat seberapa jauh
kemampuannya melaksanakan tugasnya dalam bekerja di Dinas Koperasi dan
UMKM Lampung Utara. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat
bagaimana pengaruh Locus Of Control terhadap kinerja dengan Etika Kerja
islam dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini penting karena locus of
control dan etika kerja islam menentukan bagaimana seorang pegawai akan
bersikap terhadap sesuatu. Untuk lebih jelasnya bagan alur fikir dalam
penelitian ini dengan gambar sebagai berikut
Gambar 3.1
Kerangka Berfikir
Pengaruh locus of control terhadap kinerja dengan etika
kerja islam sebagai variabel moderating

Locus of control

H1

Kinerja

H2

Etika Kerja Islam

G. Metode Analisis Data
1. Analisis Deskriptif adalah proses pengolahan data yang telah didapat dari
responden. Data tersebut dianalisis dengan langkah verifikasi data yaitu

45

memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk
memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh
responden.
2. Uji Validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid idaknya suatu
kuisioner.
3. Uji Reabilitas bertujuan untuk alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable
atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu
kewaktu.
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot
atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian
hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas
dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliable
jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,6.
4. Analisis Asumsi Klasik
a Uji Multikolineritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel
bebas terdapat hubungan atau saling berkorelasi.42
b

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel
yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak

42

Ibid.,
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digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi
normal.43
c Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan

varians

garis

residual

dari

suatu

pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika varians garis residual dari suatu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas,
dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.44
5. Analisis Regresi Ganda
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis
statistik yakni :45
1. Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis).
Y = α + β₁X₁ + e
2. Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis).
Y = α + β₁X₁ + β₃X₁X₂ + e
Keterangan :
Y

= Kinerja Karyawan

α

=Konstanta

β₁ - β₃=Koefisien Regresi

43

Shofiah Diah Prawesti, “Pengaruh Pengukuran Kinerja, Budaya Organisasi dan dukungan
organisasional terhadap kinerja pegawai di unit-unit pelayanan publik Kabupaten Sukoharjo”. (Tesis
Program studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta,2010)
44
Ibid.,
45
Rimba Kusumadilaga, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai
Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating” (Skripsi Program Pascasarjana Ilmu
Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 41-42
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X₁

=Locus Of Control

X₂

=Etika kerja Islam

X₁X₂ =Interaksi antara Locus Of Control dengan Etika Kerja Islam
E

=Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis
(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam
persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih
variabel independen) Variabel perkalian antara Locus Of Control (X₁) dan
Etika Kerja Islam(X₂) merupakan variabel moderating oleh karena
menggambarkan pengaruh moderating variabel Etika Kerja Islam (X₂)
terhadap hubungan Locus Of Control (X₁) dan Kinerja Pegawai (Y)

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian
1. Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara
Sejalan dengan otonomi daerah yang diperkuat melalui Undang - Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah , telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada
daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta dibarengi pula dengan
kewenangan uantuk menyalenggarakan persoalasn – persoalan pembiayaan,
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan
standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah kecuali dibidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal dan agama. Pada tahun 2017
Bupati Lampung Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No.55 Tahun 2017
Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Perindustrian Kabupaten Lampung Utara.
Berkaitan dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksud,
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan penuh dalam
menyelenggarakan pemerintah yang menyangkut bidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan dengan Tujuan untuk
mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga menumbuhkan prakarsa dan
48
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peran serta masyarakat melalui langkah – langkah dan kebijakan pembangunan
yang mengarah kepada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
Utara
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui Koperasi,
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Berbasis Ekonomi Kerakyatan”
b. Misi
1) Meningkakan kualitas Sumber Daya Aparatur.
2) Memberdayakan Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan.
3) Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Alternatif
usaha menumbuhkan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing di
Pasar Regional, Global, dan Pasar Bebas.
5) Mendorong dan memfasilitasi Perdagangan yang sehat, dinamis dan
maju menuju kesejaterahan rakyat.
c. Tujuan
1) Mewujudkan Pelayanan Prima.
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi.
3) Meningkatkan peran lembaga koperasi selaku pelaku ekonomi
kerakyatan.
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4) Mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis ekonomi
kerakyatan untuk menumbuhkan ekonomi daerah.
5) Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah yang kuat dan mampu
bersaing di pasar bebas.
6) Mewujudkan mekanisme pasar yang dinamis dan persaingan usaha
yang sehat.
7) Mengendalika

perdaran

barang

dan

jasa

kemetrologian

dan

perlindungan konsumen.
d. Sasaran
1) Terciptanya Aparatur yang bersih dan professional.
2) Terciptanya

kelembagaan

koperasi

yang

handal

dan

mampu

menghadapi tantangan dalam pembangunan perekonomian.
3) Terciptanya keanekaragaman usaha koperasi guna menopang pilar
perekonomian daerah.
4) Terwujudnya

koperasi

yang berkualitas

dan

tersebar

disetiap

kecamatan.
5) Meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasi
ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
6) Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang
berdaya saing.
7) Meningkatkan pengembangan usaha Industri kecil dan menengah yang
berdaya saing dan mampu menumbuhkan perekonomian daerah.
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8) Terciptanya mekanisme pasar yang dinamis dan persaingan usaha yang
sehat.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara
a. Tugas Pokok
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah, dan Perindustrian
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah
daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan
perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah, dan perindustrian.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah.
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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4. Sruktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung
Utara
KEPALA DINAS
Dra. DINA PRAWITARINI.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670508 199303 2 005

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORAN

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN
DAN PERLENGKAPAN

YETTY.SE
NIP. 19721007 200801 2 008

KEPALA BIDANG KOPERASI
LUSIDA KAUSA,A.MK
NIP.19691006 199302 2 001

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UMKM

KEPALA BIDANG INDUSTRI
Drs. DARIUS ZULKARNAIN
NIP. 19630414 199203 1 004

SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PERIZINAN
MIRHAWATI.SH
NIP. 19630524 198302 2 001

SEKSI BINA USAHA UMKM

SEKSI INDUSTRI KIMIA, AGRO
DAN HASIL HUTAN

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI

SEKSI PERLINDUNGAN DAN
PENGAWASAN UMKM
ISMI SHOLATI. SE
NIP. 19691008 199003 2 005

SEKSI INDUSTRI LOGAM MESIN DAN
MONITORING DATA INDUSTRI

NURLIA
NIP. 19710618 199404 2 001
SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

SEKSI FASILITAS PEMBIAYAAN
UMKM

LEGA WARTATI. SE
NIP. 19710618 199404 2 001

SEKSI INDUSTRI KERAJINAN
KREATIF
RETNO HARINI
NIP. 19630416 198503 2 007

B. Analisis Data dan Pembahasan
1. Diskripsi Data
Data yang digunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran
kuisioner kepada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung
Utara. Kuisioner diberikan dengan datang langsung di Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Lampung Utara. Jumlah kuisioner yang diberikan langsung
kepada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara
sebanyak 35 kuisioner. Setelah dilakukan pengumpulan, jumlah kuisioner yang
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kembali adalah 32 kuisioner dan memenuhi syarat. Sisa 3 kuisioner yang tidak
terisi disebabkan antara lain : 1 kuisioner sedang dalam masa cuti, 1 kuisioner
dalam pengisiannya tidak dicontreng dalam item pernyataan dan 1 kuisioner
hanya mengisikan nama tanpa melengkapi pengisian kuisioner.
Tabel 4.1
Jumlah Responden
Responden

Jumlah
2
1
6
8
15
32

Kepala Bidang
Kepala Sub Bagian
Kasi
Pelaksana
Staf
Total

Persentase
6,2
3,1
18,8
25
46,9
100

sumber : data primer yang diperoleh

2. Diskripsi Responden
Data responden yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Jabatan,
Masa Kerja, Jenis Kelamin dan Usia. Diperoleh 33 kuisioner yang memenuhi
syarat sebagai sampel di penelitian ini. Berikut ini uraian mengenai profil
responden dalam penelitian berdasarkan kriteria :
a

Jabatan Responden
Jabatan responden dapat menunjukan kedudukan responden di Dinas
Koperasi

dan

UMKM

Lampung

Utara.

berdasarkan Jabatan seperti dibawah ini :

Komposisi

responden
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Tabel 4.2
Jabatan Responden
Jabatan
Kapala Bidang Industri
Kapala Bidang Koperasi
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kasi Pelindungan dan Pengawasan UMKM
Kasi Kelembagaan dan Perizinan
Kasi Industri Kerajianan Kreatif
Kasi Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Usaha
Koperasi
Kasi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kes Kop
Pelaksana
Staf
Total
b

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
15
32

Masa kerja responden
Masa kerja responden menunjukan seberapa lama pegawai bekerja di
Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara dan seberapa besar
kontribusi pegawai tersebut. Semakin lama pegawai tersebut bekerja
maka pengalaman kerjanya akan semakin banyak sehingga menjadikan
pegawai tersebut lebih profesional dalam bekerja. Mulai dari >1tahun
sejumlah 0 pegawai, 2-5 tahun 0 Pegawai, 6-10 tahun 4 pegawai, >10
tahun 29 pegawai. Komposisi responden berdasarkan masa kerja pada
tabel dibawah ini :
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Tabel 4.3
Masa Kerja Responden
Masa kerja
>1tahun
2-5 tahun
6-10 tahun
>10 tahun
Total

Jumlah
0
0
4
28
32

Persentanse
0
0
12,5
87.5
100,0

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS

c

Jenis kelamin
Jenis kelamin responden menunjukan perbedaan kemampuan,
keahlian dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan. Umumnya laki-laki
dan perempuan menunjukkan perbedaan. Hasil dari penelitian ini
jumlah 17 responden laki-laki dan 15 responden perempuan. Komposisi
responden berdasarkan Jenis Kelamin pada tabel dibawah ini
Tabel 4.4
Jenis Kelamin responden
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki
17
Perempuan
15
Total
32

Persentanse
53,1
46,9
100,0

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS

d

Usia Responden
Usia responden menunjukkan kedewasaan responden dalam berfikir
untuk melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri maupun instansi
tersebut, mulai dari 20-30tahun sejumlah 1 responden, 31-40 sejumlah 2
responden, 41-50 sejumlah 2 responden, >50 tahun sejumlah

27
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responden. Komposisi responden berdasarkan Usia pada tabel dibawah
ini:
Tabel 4.5
Usia Responden
Usia Responden
18-20 tahun
20-30tahun
31-40tahun
41-50tahun
>50 tahun
Total

Jumlah
0
1
2
2
27
32

Persentanse
0
3.1
6,2
6,2
84,5
100,0

Sumber:
data primer
yang diolah
dengan

SPSS

3. Pengujian Instrumen
Berdasarkan uraian diatas, maka pengujian instrumen penelitian dievaluasi
dengan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut :
a. Uji Validitas
Dengan jumlah responden dala penelitian ini sebanyak 33
responden, memiliki dua variabel Locus Of Control dan Etika Kerja Islam
(X), dan Kinerja Pegawai sebagai variabel dependen (Y), kevalidan
kuisioner terjadi apabila rhitung > rtabel. Data yang didapatkan kemudian di
olah dengan SPSS.19 for windows melalui taraf signifikasi atau taraf
kepercayaan sebesar 0,05. Nilai rtabel didapatkan = 0,349 Apabila rhitung >
0,349 maka dapat dinyatakan Valid, dapat dilihat pda tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.6
Hasil uji validitas
Item Pertanyaan

rhitung

α=5%

X1.1

0,692

(0,05) = 0,349

Valid

X1.2

0,712

(0,05) = 0,349

Valid

X1.3

0,670

(0,05) = 0,349

Valid

X1.4

0,882

(0,05) = 0,349

Valid

X1.5

0,813

(0,05) = 0,349

Valid

X1.6

0,779

(0,05) = 0,349

Valid

X1.7

0,614

(0,05) = 0,349

Valid

X1.8

0,777

(0,05) = 0,349

Valid

X2.1

0,768

(0,05) = 0,349

Valid

X2.2

0,745

(0,05) = 0,349

Valid

X2.3

0,834

(0,05) = 0,349

Valid

X2.4

0,722

(0,05) = 0,349

Valid

X2.5

0,774

(0,05) = 0,349

Valid

X2.6

0,728

(0,05) = 0,349

Valid

X2.7

0,839

(0,05) = 0,349

Valid

X2.8

0,653

(0,05) = 0,349

Valid

Y1

0,796

(0,05) = 0,349

Valid

Y2

0,852

(0,05) = 0,349

Valid

Y3

0,762

(0,05) = 0,349

Valid

Y4

0,834

(0,05) = 0,349

Valid

Y5

0,804

(0,05) = 0,349

Valid

Y6

0,755

(0,05) = 0,349

Valid

Y7

0,701

(0,05) = 0,349

Valid

Y8

0,588

(0,05) = 0,349

Valid

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS

rtabel

Kesimpulan
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Dari pengujian validitas terhadap semua item pertanyaan variabel
Locus Of Control dan Etika Kerja Islam sebagai variabel
independen(X) dan Kinerja Pegawai sebagai variabel dependen (Y)
dinyatakan valid karena rhitung > rtabel 0,349 (5%).
b. Uji Reliabilitas
Dengan jumlah responden sebanyak 32 responden, dengan 24
pernyataan kuisioner. Maka menggunakan batasan cronbach alpha <0,6 =
reliabilitas buruk, cronbach alpha 0,6-0,79 = reliabilitas diterima,
cronbach alpha 0,8 = reliabilitas baik. Hasil dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas
Locus Of Control (X1)
Cronbach'
s Alpha N of Items
.887

8

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa instrumen variabel
Locus Of Control memiliki nilai alpha cronbach sama dengan atau lebih
dari 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perryataan yang dibuat
dinilai layak dan dapat di gunakan dalam penelitian.

59

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas
Etika Kerja Islam (X2)
Cronbach'
s Alpha
N of Items
.894

8

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa instrumen variabel Etika
Kerja Islam memiliki nilai alpha cronbach sama dengan atau lebih dari 0,6.
Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perryataan yang dibuat dinilai
layak dan dapat di gunakan dalam penelitian.
Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas
Kinerja Pegawai (Y)
Cronbach'
s Alpha N of Items
.896

8

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa instrumen variabel
Kinerja Pegawai memiliki nilai alpha cronbach sama dengan atau lebih
dari 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perryataan yang dibuat
dinilai layak dan dapat di gunakan dalam penelitian.
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4. Analisis Data
Berdasarkan uraian diatas, maka Analisis data penelitian dievaluasi dengan uji
sebagai berikut :
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dalam penelitian ini jawaban responden menurut
hasil kuisioner yang dilakukan responden. Secara rinci didalam tabel,
sebagai berikut :
Tabel 4.10
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 1
X1.1
Cumulative
Frequency
Valid

Sangat Tidak

Percent

Valid Percent

Percent

1

3.1

3.1

3.1

2

6.3

6.3

9.4

Ragu-ragu

12

37.5

37.5

46.9

Setuju

13

40.6

40.6

87.5

4

12.5

12.5

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Tidak Setuju

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil tabel diatas, yang menyatakan setuju sebanyak
40.6% responden dan 37.5% menyatakan Ragu-ragu, dengan pernyataan
bahwa pencapaian individu merupakan hasil dari usaha sendri. Sedangkan
hasil lain yaitu sangat setuju sebanyak 12.5%, Tidak sebanyak 6.3% dan
sangat tidak setuju sebanyak 3.1%
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Tabel 4.11
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 2
X1.2
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

2

6.3

6.3

6.3

Ragu-ragu

12

37.5

37.5

43.8

Setuju

13

40.6

40.6

84.4

5

15.6

15.6

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 40.6% responden setuju dan 37,5%
ragu-ragu atas pernyataan menjadi pimpinan karena kemampuan diri sendiri.
Hal lain 15.6% sangat setuju dan 6.3% tidak setuju.

Tabel 4.12
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 3
X1.3
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

5

15.6

15.6

15.6

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

50.0

Setuju

13

40.6

40.6

90.6

3

9.4

9.4

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 40,6% responden setuju dan 34.4%
atas ragu-ragu pernyataan keberhasilan pegawai di dapat berdasarkan hasil
kerja keras. Hal lain 15,6% tidak setujua dan 9.4% sangat setuju.
Tabel 4.13
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 4
X1.4
Cumulative
Frequency
Valid

Sangat Tidak

Percent

Valid Percent

Percent

1

3.1

3.1

3.1

Tidak Setuju

7

21.9

21.9

25.0

Ragu-ragu

9

28.1

28.1

53.1

Setuju

9

28.1

28.1

81.3

Sangat Setuju

6

18.8

18.8

100.0

32

100.0

100.0

Setuju

Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 28.1% responden setuju dan raguragu. Hal lain 29,9% Tidak setuju, 18,8% sangat setuju dan 3,1% sangat
tidak setuju.

63

Tabel 4.14
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 5
X1.5
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

6

18.8

18.8

18.8

Ragu-ragu

10

31.3

31.3

50.0

Setuju

10

31.3

31.3

81.3

6

18.8

18.8

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 31,3% responden sangat setuju dan
ragu-ragu atas pernyataan kegagalan dialami akibat perbuatan sendiri. Hal
lain 18,8% sangat setuju dan tidak setuju.
Tabel 4.15
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 6
X1.6
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

5

15.6

15.6

15.6

Ragu-ragu

8

25.0

25.0

40.6

13

40.6

40.6

81.3

6

18.8

18.8

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 40,6% responden setuju dan 25%
ragu-ragu atas pernyataan kegagalan individu karena ketidakberuntungan.
Hal lain 18,8% sangat setuju dan 15,6% tidak setuju.
Tabel 4.16
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 7
X1.7
Cumulative
Frequency
Valid

Sangat Tidak

Percent

Valid Percent

Percent

1

3.1

3.1

3.1

7

21.9

21.9

25.0

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

59.4

Setuju

12

37.5

37.5

96.9

1

3.1

3.1

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Tidak Setuju

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 37,5% responden setuju dan 34,4%
ragu-ragu atas pernyataan kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan
oleh yang kuasa. Hal lain 21,9% tidak setuju, 3,1% sangat setuju.
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Tabel 4.17
Locus Of Control (X1)
Pernyataan 8
X1.8
Cumulative

Sumber
Frequency

: data
Valid

Sangat Tidak

12.5

12.5

7

21.9

21.9

34.4

10

31.3

31.3

65.6

Setuju

8

25.0

25.0

90.6

Sangat Setuju

3

9.4

9.4

100.0

32

100.0

100.0

diolah

Tidak Setuju
Ragu-ragu

B

Percent

12.5

Setuju

SPSS

Valid Percent

4

yang

dengan

Percent

Total

erdasarkan tabel diatas sebanyak 31,3% responden ragu-ragu dan 25% setuju
atas pernyataan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah
ditentukan. Hal lain 21,9% tidak setuju, 12,5% sangat tidak setuju dan sangat
setuju 9,4%.
Tabel 4.18
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 1
X2.1
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

4

12.5

12.5

12.5

Ragu-ragu

10

31.3

31.3

43.8

Setuju

14

43.8

43.8

87.5

4

12.5

12.5

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 43,8% responden setuju dan 31,3%
ragu-ragu atas pernyataan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang
telah ditentukan. Hal lain 12,5 setuju dan tidak setuju.
Tabel 4.19
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 2
X2.2
Cumulative
Frequency
Valid

Sangat Tidak

Percent

Valid Percent

Percent

1

3.1

3.1

3.1

4

12.5

12.5

15.6

14

43.8

43.8

59.4

Setuju

8

25.0

25.0

84.4

Sangat Setuju

5

15.6

15.6

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu

Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 43,8% responden ragu-ragu dan
25% setuju atas pernyataan sangat disiplin kerja. Hal lain 15,6% sangat
setuju, dan 3,1% sangat tidak setuju.
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Tabel 4.20
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 3
X2.3

S
u
m
b Valid
e
r
:

Cumulative
Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

5

15.6

15.6

15.6

Ragu-ragu

9

28.1

28.1

43.8

11

34.4

34.4

78.1

7

21.9

21.9

100.0

32

100.0

100.0

Setuju

Sangat Setuju
d
a
Total
t
a yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 34,4% responden setuju dan 28,1%
ragu-ragu atas pernyataan pegawai mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Hal
lain 21,9% sangat setuju dan 15,6% tidak setuju.
Tabel 4.21
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 4
X2.4
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

3

9.4

9.4

9.4

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

43.8

Setuju

10

31.3

31.3

75.0

8

25.0

25.0

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 34,4% responden ragu-ragu dan
31,3% setuju atas pernyataan pegawai tidak pernah absen kerja. Hal lain
25% sangat setuju dan 9,5% tidak setuju.
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Tabel 4.22
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 5
X2.5
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

3

9.4

9.4

9.4

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

43.8

Setuju

10

31.3

31.3

75.0

8

25.0

25.0

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 34,4% responden ragu-ragu dan
31,3% setuju atas pernyataan pegawai selalu masuk dan pulung kerja tepat
pada waktunya. Hal lain 25% ragu-ragu dan 9,4% tidak setuju.
Tabel 4.23
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 6
X2.6
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

3

9.4

9.4

9.4

Ragu-ragu

10

31.3

31.3

40.6

Setuju

14

43.8

43.8

84.4

5

15.6

15.6

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 43,8% responden setuju dan
31,3% ragu-ragu atas pernyataan pegawai tidak pernah meninggalkan
tempat kerja tanpa izin. Hal lain 15,6% sangat setuju dan 9,5% tidak setuju.
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Tabel 4.24
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 7
X2.7
Cumulative
Frequency
Valid

Sangat Tidak

Percent

Valid Percent

Percent

1

3.1

3.1

3.1

Tidak Setuju

6

18.8

18.8

21.9

Ragu-ragu

3

9.4

9.4

31.3

Setuju

10

31.3

31.3

62.5

Sangat Setuju

12

37.5

37.5

100.0

Total

32

100.0

100.0

Setuju

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 37,5% responden sangat setuju dan
18,8% tidak setuju atas pernyataan pegawai mampu berkerja sama dengan
rekan kerja. Hal lain 31,3% setuju, 9,4% ragu-ragu dan 3,1% sangat tidak
setuju.
Tabel 4.25
Etika Kerja Islam (X2)
Pernyataan 8
X2.8
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

1

3.1

3.1

3.1

Ragu-ragu

9

28.1

28.1

31.3

15

46.9

46.9

78.1

7

21.9

21.9

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 46,9% responden setuju dan 28,1%
ragu-ragu atas pernyataan pegawai terbuka pada pendapat orang lain. Hal
lain 21,9% sangat setuju dan 3,1% tidak setuju.
Tabel 4.26
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 1
Y.1
Cumulative
Frequency
Valid

Ragu-ragu
Setuju
Sangat Setuju
Total

Percent

Valid Percent

Percent

8

25.0

25.0

25.0

15

46.9

46.9

71.9

9

28.1

28.1

100.0

32

100.0

100.0

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 46,9% responden setuju dan 28,1%
sangat setuju atas pernyataan menilai pekerjaan yang berasal dari niat yang
menyertai. Hal lain 25% ragu-ragu.
Tabel 4.27
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 2
Y.2
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

1

3.1

3.1

3.1

Ragu-ragu

8

25.0

25.0

28.1

16

50.0

50.0

78.1

7

21.9

21.9

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 50% responden setuju dan 25%
ragu-ragu atas pernyataan mengutamakan unsur kepercayaan dalam
membangun hubungan dengan rekan kerja. Hal lain 21,9% sangat setuju dan
3,1% tidak setuju.
Tabel 4.28
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 3
Y.3
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

2

6.3

6.3

6.3

Ragu-ragu

12

37.5

37.5

43.8

Setuju

14

43.8

43.8

87.5

4

12.5

12.5

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 43,8% responden setuju dan 37,5%
ragu-ragu atas pernyataan pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan
kompetensi yang saya miliki. Hal lain 12,5% sangat setuju dan 6,3% tidak
setuju
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Tabel 4.29
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 4
Y.4
Cumulative
Frequency
Valid

Ragu-ragu
Setuju
Sangat Setuju
Total

Percent

Valid Percent

Percent

9

28.1

28.1

28.1

16

50.0

50.0

78.1

7

21.9

21.9

100.0

32

100.0

100.0

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 50% responden setuju dan 28,1%
ragu-ragu atas pernyataan pegawai melakukan pekerjaan dengan baik untuk
memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hal lain 21,9% sangat
setuju.
Tabel 4.30
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 5
Y.5
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

1

3.1

3.1

3.1

Ragu-ragu

7

21.9

21.9

25.0

16

50.0

50.0

75.0

8

25.0

25.0

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 50% responden setuju dan 25,7%
sangat setuju atas pernyataan kerja yang kreatif merupakan prestasi untuk
diri sendiri dan orang lain. Hal lain 21,9% ragu-ragu dan 3,1% tidak setuju.
Tabel 4.31
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 6
Y.6
Cumulative
Frequency
Valid

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

2

6.3

6.3

6.3

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

40.6

Setuju

14

43.8

43.8

84.4

5

15.6

15.6

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 43,4% responden setuju dan 34,4%
atas pernyataan pegawai mampu bekerja sama dengan pegawai lain. Hal lain
15,6% sangat setuju dan 6,3% tidak setuju.
Tabel 4.32
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 7
Y.7
Cumulative
Frequency

S
u Valid
m
b
e
r
:

Percent

Valid Percent

Percent

Tidak Setuju

2

6.3

6.3

6.3

Ragu-ragu

9

28.1

28.1

34.4

17

53.1

53.1

87.5

4

12.5

12.5

100.0

32

100.0

100.0

Setuju
Sangat Setuju
Total

d
ata yang diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel diatas sebanyak 53,1% responden setuju dan 28,1%
ragu-ragu atas pernyataan bekerja merupakan sarana untuk pengembangan
pribadi dan hubungan sosial. Hal lain 12,5% sangat setuju dan 6,3% tidak
setuju.
Tabel 4.33
Kinerja Pegawai (Y)
Pernyataan 8
Y.8
Cumulative
Frequency

S Valid
u
m
b
e
r
:

Tidak Setuju

Percent

Valid Percent

Percent

3

9.4

9.4

9.4

Ragu-ragu

11

34.4

34.4

43.8

Setuju

16

50.0

50.0

93.8

2

6.3

6.3

100.0

32

100.0

100.0

Sangat Setuju
Total

data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 50% responden setuju dan 34,4% raguragu atas pernyataan pegawai merasa dihargai karna gajih yang saya terima
diberikan tepat waktu. Hal lain 9,4% tidak setuju dan 6,3% sangat setuju.
b. Analisis Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.
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Data yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
memilik distribusi normal, tabel sebagai berikut :
Tabel 4.34
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

32

Normal Parameters

a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
1.38844063

Absolute

.120

Positive

.058

Negative

-.120

Kolmogorov-Smirnov Z

.679

Asymp. Sig. (2-tailed)

.745

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

`

Berdasarkan tabel diatas hasil Uji Normalitas menggunakan
metode One sample kolmogorov- Smirnov test menunjukkan nilai
asymp. sig.(2-tailed) Variabel Locus Of Control (X1),Etika Kerja
Islam(X2) 32 Responden. Hasil tersebut 0,745 lebih besar dari nilai p(value) sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan hasil uji normalitas
pada penelitian ini terdistribusi normal.
2)

Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas pada penelitian ini bertujuan untuk ada tidaknya
variabel yang terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati
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sempurna antar variabel dalam model regresi,dengan cara melihat nilai
variance inflation factor (VIF) dan tolerence apabila vif kisaran dari 10
dan

tolerence

lebih

dari

0,1

maka

dinyatakan

tidak

terjadi

multikolinieritas. Hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.35
Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients

S

Standardi
zed

u
m

Unstandardized

Coefficien

Collinearity

Coefficients

ts

Statistics

b

Std.

e Model
r

1

B
(Constant)
Locus Of

:

a

Error

8.092

1.349

.558

.068

.242

.069

Tolera
Beta

T

Sig.

nce

VIF

5.997

.000

.702

8.163

.000

.409 2.446

.303

3.529

.001

.409 2.446

Control
(X1)
Etika Kerja

d

Islam (X2)

a a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y)
t
a yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil uji multikolineritas menunjukkan
bahwa variabel-variabel independen memiliki variance inflation factor
(VIF) dan tolerence apabila vif kisaraan dari 10 dan tolerence lebih dari
0,1. Maka hasil uji multikolineritas terbebas dan dapat digunakan dalam
penelitian ini.
3) Uji Heterokedastisitas
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Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode
scatterplot, secara rinci pada gambar berikut ini :
Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar 4.2 menunjukkan ciri-ciri tidak terjadinya gejala
heterokedastisitas, sebagai berikut :
a) Titik-titik data penyebaran diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
b) Titik – titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
c) Penyebaran

titik-titik

data

tidak

boleh

membentuk

pola

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
d) Penyebaran titik-titik tidak berpola.
Maka dapat disimpulkan hasil Uji heterokedastisitas pada penelitian
ini layak digunakan.
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c. Analisis data
Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan analisis regresi ganda
yang bergunakan untuk melihat pengaruh variabel X1,X2 terhadap variabel
dependen Y. Kinerja Pegawai sebagai variabel dependen dari faktor regresi
dari variabel independen yaitu Locus Of Control, dan Etika Kerja Islam
sebagai variabel moderasi, sebagai berikut :
1. Pengujian Hipotesis I
Pengujian Regresi I dilakukan dengan analisis linier sederhana
pengaruh Locus Of Control terhadap Kinerja Pegawai.
a. Koefisien Determinasi (R2) dengan tujuan menjelaskan seberapa
besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel
terikat. Pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.36
Model Regresi I
Model Summary

Model
1

R
.935

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.875

.871

1.687

a. Predictors: (Constant), Locus Of Control (X1)

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Angka Adjusted R Square menunjukan koefisien determinasi atau
peranan variance ( variabel independen dalam hubungan dengan variabel
dependen ). Angka adjusted R square sebesar 0,871 menunjukan bahwa
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hanya 87,1% variabel Y yang dijelaskan oleh variabel X, sisanya 23,9%
dijelaskan oleh faktor lain.
b. Uji F- Statistik digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel
independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel sebagi berikut:
Tabel 4.37
Signifikansi Nilai F Model Regresi I
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Regression
Residual
Total

Df

Mean Square

596.292

1

85.426

30

681.719

31

F

596.292 209.405

Sig.
.000

a

2.848

a. Predictors: (Constant), Locus Of Control (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Pada tabel diatas tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai
berikut :
a) Menentukan tingkat signifikansi menggunakan α 0,05 atau 5%
sebagai signifikansi yang sering digunakan dalam penelitian
b) Menentukan Fhitung , dari perhitungan menggunakan SPSS pada
tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 209,405
c) Menentukan Ftabel, berdasarkan tingkat signifikansi 5%
d) Menentukan nilai signifikansi, dari perhitungan menggunakan
SPSS pada tabel diperoleh nilai sig sebesar 0,000
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c. Uji T (Uji Persial) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Uji T

membandingkan t hitung dengan t tabel atau

membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing
variabel dengan tingkat signifikasin sebesar 5%, dan jika nilai pvalue < dari tingkat signifikasi maka variabel Locus Of control
berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja pegawai. Dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.38
Signifikansi Nilai T Model Regresi I
Coefficients

Model
1

(Constant)

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

10.139

1.432

.744

.051

Locus Of

Beta

T

.935

Sig.

7.081

.000

14.471

.000

Control (X1)
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Model Persamaan Regresi yang dapat dituliskan dalam bentuk
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 10.139 + 0.744X1
Hasil terlihat dari table diatas, nilai F hitung adalah sebesar 209.405
dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 hal ini
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menunjukan Locus Of Control (X1) berpengaruh terhadap Kinerja
Pegawai (Y).
Hasil analisis regresi I menunjukan t hitung Locus Of Control Sebesar
14.471 lebih besar dari ttabel = t (α/2;n-k-l) = t (0,025;30) = 2,04227
dengan tingkat signifikansi 0,000 ( berpengaruh ) dan koefisien regresi
sebesar 0.744. Hal ini berarti bahwa Locus Of Control (X1) pengaruh
positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y).
2. Pengujian Hipotesis II
Pengujian Regresi II dengan Locus Of Control (X1) sebagai variabel
Independen, Kinerja Pegawai sebagai variabel Dependen dan Etika Kerja
Islam sebagai pemoderasi:
a. Koefisien Determinasi (R2) dengan tujuan menjelaskan seberapa
besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel
terikat. Pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.39
Model Regresi II
b

Model Summary

Model
1

R
.952

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
a

.907

.900

a. Predictors: (Constant), Loc*Eti, Locus Of Control
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

1.481
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Angka adjusted R square menunjukan koefisien determinasi dan
peranan variance ( variabel independent dalam hubungan dengan
variabel dependen). Dari table 4.36 dapat di lihat ada kenaikan nilai
adjusted R square dari model regresi I ke model regresi II sebesar 2,9%
( adjusted R square pada regresi I sebesar 87,1%). Angka adjusted R
square 0.900 menunjukan bahwa 90% variabel Kinerja pegawai (Y)
bisa di jelaskan oleh variabel Locus of control (X1) yang dimoderasi
oleh etika kerja islam (X2), sisanya 10% dijelaskan oleh faktor lain.
b. Uji F- Statistik digunakan untuk menunjukkan apakah semua
variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :
Tabel 4.40
Signifikansi Nilai F Model Regresi I
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

618.138

2

309.069

63.581

29

2.192

681.719

31

F
140.971

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), Loc*Eti, Locus Of Control
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Pada tabel diatas tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai
berikut :
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1) Menentukan tingkat signifikansi menggunakan α 0,05 atau 5%
sebagai signifikansi yang sering digunakan dalam penelitian
2) Menentukan Fhitung , dari perhitungan menggunakan SPSS pada tabel
diperoleh nilai Fhitung sebesar 209,405
3) Menentukan Ftabel, berdasarkan tingkat signifikansi 5%
4) Menentukan nilai signifikansi, dari perhitungan menggunakan SPSS
pada tabel diperoleh nilai sig sebesar 0,000

c. Uji T (Uji Persial) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Uji T

membandingkan t hitung dengan t tabel atau

membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing
variabel dengan tingkat signifikasin sebesar 5%, dan jika nilai pvalue < dari tingkat signifikasi maka variabel Locus Of control, dan
Etika Kerja Islam berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja
pegawai. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.41
Signifikansi Nilai T Model Regresi I
Coefficients

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

a

15.010

Std. Error
1.990

Beta

T

Sig.

7.543 .000
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Locus Of Control

.316

.143

.398 2.217 .035

Loc*Eti

.008

.003

.566 3.157 .004

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Sumber: data yang diolah dengan SPSS

Model Persamaan Regresi yang dapat dituliskan dalam bentuk
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 15.010 + 0.316 (X1) + 0.008 (X1*X2)
Hasil analisis regresi II ( Tabel 4.40 ) menunjukan variabel X1*X2 (
interaksi antara variabel Locus of control (X1) dan Etika kerja islam (X2)
) mempunyai t hitung 3.157 lebih besar dari ttabel = t (α/2;n-k-l) = t
(0,025;30) = 2,04227 dengan tingkat signifikansi 0,000 ( bermoderasi ).

C. Pembahasan
1. Pengaruh Locus Of control terhadap Kinerja Pegawai secara parsial dan
simultan.
H11 : Locus Of Control mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja
Pegawai.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama nilai signifikansi
0,00 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dapat dikatakan signifikansi.
Terbukti dari hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan Wuryaningsih
DL dan Rini Kuswati membuktikan bahwa locus of control memiliki
pengaruh

positif

terhadap

kinerja

dosen

dan

keryawan

dalam
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penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Locus of control pada
Kinerja Karyawan, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Adanya
variabel locus of control menunjukkan bahwa locus of control yang
dikelola dengan baik oleh individu akan mampu meningkatkan kinerja
individu yang sebelumnya sudah baik akan menjadi semakin baik, hal ini
ditunjang dengan adanya pengukuran kinerja individu dosen yang
semakin bagus turut mempengaruhi pengukuran kinerja dalam penelitian
ini.
Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Francisca Hermawan dan Dicky Franciscus Kaban
dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Locus Of Control Terhadap
Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Di PT X) menyatakan bahwa
Locus of control baik internal maupun eksternal berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.46
Greehalgh dan Rosenbalt menyatakan bahwa, “locus of control
merupakan keyakinan masing -masing individu karyawan tentang
kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua kejadian yang berkaitan
dengan dirinya dan pekerjaannya”.47 Berdasarkan definisi tersebut locus

46

Francisca Hermawan dan Dicky Franciscus Kaban, ” Pengaruh Locus Of Control Terhadap
Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Di PT X)”, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya. hal : 38.
47
Ni Kadek Eny Dwi Puspitayantiurna, “Pengaruh Locus Of Control Dan Kemampuan
Mengoperasikan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Pegadaian
(Persero)Denpasar Tahun 2015”... h. 2
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of control memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, karena locus of
control menentukan sampai dimana individual bahwa perilaku mereka
mempengaruhi apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan, baik
locus of control internal maupun locus of control eksternal dapat
mempengaruhi kinerja pegawai di sebuah perusahaan dalam membuat
sebuah laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan, dalam hal
ini perusahaan yang dimaksud adalah Dinas Koperasi dan UMKM
Lampung Utara yang menjadi lembaga yang menaungi Koperasi dan
UMKM yang berada di Lampung Utara. Hal tersebut menjadikan Dinas
Koperasi dan UMKM Lampung Utara harus memberikan arahan terkait
dengan cara pencatatan atau penjurnalan yang benar terkait dengan
laporan keuangan yang ada pada setiap Koperasi dan UMKM yang
terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas hipotesis pertama secara
parsial di terima yang artinya Locus of control berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara, maka
semakin baik Locus of control akan dapat meningkatkan kinerja Pegawai
Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas hipotesis pertama secara
parsial di terima yang artinya Locus of control berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara, maka
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semakin baik Locus of control akan dapat meningkatkan kinerja Pegawai
Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
Berdasarkan hasil dari sumber data wawancara yang dilakukan peneliti
pada pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara kebanyakan
menyatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak tergantung dengan prilaku
atau kemampuan mereka sendiri, para pegawai yang menyatakan hal
tersebut dengan asumsi bahwa kesuksesan seseorang tidak lepas dari
sebuah agama. Para pegawai yang berasumsi bahwa kesuksesan
seseorang tidak berpengaruh terhadap perilaku atau kemampuan mereka
sendiri kebanyakan beranggapan bahwa semua hal yang terjadi dalam
kehidupan mereka termasuk dalam hal kesuksesan dalam sebuah
pencapaian kinerja tidak lepas dari kehendak Tuhan, namun ada beberapa
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara yang memberikan
jawaban bahwa kesuksesan seseorang tidak lepas dari perilaku atau
kemampuan yang mereka miliki.
Para pegawai yang menyatakan hal tersebut berasumsi bahwa jika
seseorang hanya berdoa tanpa memiliki sebuah perilaku yang baik atau
kemampuan yang dimiliki maka semuanya akan menjadi sia-sia, karena
sebaiknya dalam bekerja para pegawai harus memiliki perilaku dan
kemampuan yang baik serta tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan
untuk setiap hal yang mereka kerjakan agar diberikan sebuah kelancaran.
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Sehingga dengan hal tersebut pegawai dapat mencapai sebuah kesuksesan
yang lebih maksimal.
Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Tengah ada juga yang
memberikan tanggapan bahwa kesuksesan kinerja pegawai tersebut juga
tidak hanya berdasarkan etika kerja dan juga berdasarkan faktor internal
dari individu pegawai tersebut. Tetapi faktor eksternal seperti atasan,
rekan kerja dapat mempengaruhi hasil kinerja pegawai dalam mencapai
sebuah kinerja yang maksimal tersebut. Jadi, hasil wawancara tersebut
membuktikan bahwa Locus Of Control memiliki pengaruh terhadap
kinerja pegawai dalam memberikan hasil secara maksimal berdasarkan
faktor Locus Of Control internal maupun Locus Of Control eksternal dari
setiap individu itu sendiri.
2. Pengaruh Locus Of control, dan Etika Kerja Islam (moderasi) berpengaruh
terhadap Kinerja pegawai secara persial dan simultan.
H12 : Semakin kuat pengaruh Etika kerja Islam maka semakin
berpengaruh positif hubungan antara Locus of control terhadap Kinerja
pegawai
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama nilai signifikansi
0,00 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dapat dikatakan signifikansi.
Terbukti dari hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan Amin priyatna
dewi membuktikan bahwa variabel etika kerja islam dapat memoderasi
hubungan locus of control terhadap kinerja auditor. Etika kerja islam
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memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara locus of control dan
kinerja auditor dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Locus of
control dan sikap rekan kerja terhadap kinerja auditor dengan etika kerja
islam sebagai variabel moderating.
Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Ridwan yang meneliti tentang pengaruh locus of control
terhadap kinerja karyawan dimoderasi etika kerja Islam, yang menyimpulkan
bahwa pengaruh locus of control berpengaruh signifian positif terhadap
variabel kinerja karyawan. Sedangkan variabel moderasi etika kerja Islam
berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara locus of control dengan

kinerja karyawan.48
Imam Ghozali memperlihatkan bahwa tingkat religiusitas dan sikap
karyawan dapat dijelaskan dari sudut pandang teori personality, bahwa
tingkat religiusitas akan menjadi bagian dari identitas diri seseorang
(personality). Personality itu sendiri terutama locus of control pada
gilirannya menjadi faktor penting untuk menentukan perilaku di dalam
organisasi maupun sikap kerja karyawan.49
Hasil penelitian-penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang
dilakukan, dimana hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima yang
artinya bahwa semakin kuat pengaruh Etika kerja Islam maka semakin
48

Ridwan. (2013). Peranan Etika Kerja Islam terhadap Hubungan Locus of Control dengan
Kinerja Karyawan. Trikonomik Volume 12, No. 1, Juni 2013. hal. 72–84.
49
Imam Ghozali, “Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja,
Kepuasan Kerja, dan Produktivitas.” Jurnal Bisnis dan Strategi,Vol 9/Juli/Th. VII/2002. hal: 3.
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berpengaruh positif hubungan antara Locus of control terhadap Kinerja
pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara. Hasil data
wawancara yang diperoleh hampir kebanyakan pegawai Dinas Koperasi
dan UMKM Lampung Utara menyatakan bahwa etika kerja dalam Islam
memiliki pengaruh atau hubungan yang cukup besar terhadap kinerja yang
dilakukan oleh para pegawai.
Para pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara
menyatakan bahwa bekerja merupakan salah satu dari ibadah, jadi dalam
bekerja harus memberikan kinerja yang baik karena memberikan sebuah
kinerja yang baik Insyaallah akan mendapatkan nilai yang baik di sisi
Allah SWT. sesuai dengan QS. Az-Zumar ayat 39:

ۡ قُ ۡل َٰيَقَ ۡو ِم
َ ف ت َ ۡعلَ ُم
ون
َ َٰ علَ َٰى َمكَانَتِكُمۡ ِإ ِنّي
َ ْٱع َملُوا
َ َل فٞۖ ع ِم
َ س ۡو
Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Bekerjalah
menurut kedudukanmu, Aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu
akan mengetahui.”
Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mentafsirkan ayat tersebut bahwa manusia
diperintahkan untuk bekerja secara maksimal dengan pekerjaan yang
menjadi posisinya. Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili jika seseorang
bisa memaksimalkan dan benar dalam melaksanakan pekerjaannya, maka
Allah SWT akan membalas dengan kebaikan kepadanya. Penjelasan
tersebut menjelaskan kepada setiap individu bahwa dalam bekerja kita
harus memberikan usaha yang maksimal sesuai dengan etika kerja dalam
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Islam yang baik. Ketika para pegawai menerapkan etika kerja Islam yang
baik maka dapat mempengaruhi hasil kinerja mereka dalam sebuah
pencapaian hasil kerja yang pegawai lakukan.
Etika kerja Islam sendiri berdasarkan Alquran dan Hadist menekankan
untuk menjalin kerjasama dan selalu bekerja keras yang merupakan salah
satu cara untuk menghapus dosa dan mencari keridhaan-Nya. Etika kerja
Islam lebih berorientasi pada penyelamatan individu di dunia dan di
akhirat.
Berdasarkan data hasil wawancara ada beberapa pegawai yamg
memiliki asumsi bahwa etika kerja Islam tidak terlalu memiliki pengaruh
yang signifikan dalam hasil kinerja yang pegawai tersebut hasilkan,
pegawai tersebut berpendapat bahwa kinerja yang dihasilkan merupakan
hasil dari niat yang dilakukannya sendiri karena dalam pandangannya
etika kerja Islam hanya mengatur cara-cara bagaimana mengamalkan
agama dalam sebuah pekerjaan, sedangkan hasil kinerja yang maksimal
dan baik merupakan niat yang datang dari diri seseorang itu sendiri.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis diatas data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengaruh Locus Of Control terhadap Kinerja secara Uji T (Parsial) dan Uji
F (Simultan)
a. Berdasarkan perhitungan uji t bahwa Locus Of control berpengaruh
terhadap Kinerja pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM Lampung
Utara.
b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, menyatakan
bahwa Locus Of Control berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
Maka dapat dikatakan semakin kuat Locus Of Control maka akan
semakin kuat kinerja pegawai sehingga H11 diterima.
2. Pengaruh Locus Of control terhadap kinerja pegawai dengan etika kerja
islam sebagai variabel moderating secara Uji T (Parsial) dan Uji F
(Simultan).
a. Berdasarkan perhitungan uji t bahwa variabel Locus Of Control dan
etika kerja islam berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Dinas
Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, menyatakan bahwa
Etika Kerja islam sebagai variabel moderating berpengaruh positif
terhadap hubungan antara locus of control dan kinerja pegawai.Maka
dapat dikatakan Semakin kuat pengaruh Etika kerja Islam makan semakin
berpengaruh positif hubungan antara Locus of control terhadap Kinerja
pegawai H12 diterima.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran dari peneliti
sebagai sumbang pikir atau melakukan penyempurnaan penelitian selanjutnya,
sebagai berikut :
1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara.
a. Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara diharapkan benar-benar
menanamkan pada pegawai bahwa kerja keras, disiplin, tidak menyianyiakan waktu, berusaha secara maksimal dan optimal untuk mencapai
kemajuan dalam kehidupan.
b. Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara dihapakan dapat
memperhatikan

hasil

kerja

pegawai

dimana

peagwai

dapat

mengendalika prilaku yang terjadi pdanya dan bertanggung jawab penuh
atas pekerjaannya.
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c. Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara diharapkan dapat tetap
menamamkan nilai-nilai keagamaan, agar pegawai tetap berada dijalan
yang sesuai dalam Agama.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel
pada peneliannya
b. Penelitian

selanjutnya

diharapkan

dapat

memperluas

wilayah

penelitianya, sehingga dapat menjadi perbandingan antar daerah.
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