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ABSTRAK 

 

 

Pergeseran dalam memandang sumber daya manusia (SDM) telah terjadi 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya, sumber daya 

manusia tak lebih dari faktor produksi yang lain, sementara kini sumber daya 

manusia dipandang sebagai faktor strategis dan sangat menentukan dalam 

merealisasikan visi dan misi organisasi dibanding dengan faktor yang lain. Hal 

tersebut harus diimbangi oleh pendidikan dan masa kerja yang mumpuni agar 

dapat bersaing dengan perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Pendidikan dan Masa Kerja 

Terhadap Tanggung Jawab Karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung ?, dan Bagaimana Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap Tanggung 

Jawab Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Isam ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis secara 

statistik pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan  PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Dan untuk menganalisis pendidikan dan 

masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah kuantitatif dengan uji 

asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, yaitu antara variabel pendidikan 

(  ), dan masa kerja (  ) terhadap tanggung jawab karyawan (Y), uji F 

(simultan), uji t (parsial), uji    guna untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan PT BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung. 

Hasil dalam penelitian ini adalah secara parsial masing-masing variabel 

yaitu pendidikan dan masa kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tanggung jawab karyawan. Secara simultan pendidikan dan masa kerja 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tanggung jawab karyawan. Dengan nilai 

koefisien determinasi (  ) menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti 

mempunyai tanggung jawab karyawan sebesar 27,3% sedangkan sisanya 72,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yaitu motivasi, bonus, target dan lain sebagainya. 

Dalam perspektif ekonomi Islam karyawan sudah mencoba bekerja dengan baik 

untuk perusahaan yaitu bekerja dengan berlandaskan pada tanggung jawab dalam 

bekerja yang dilakukan Rasulullah SAW yakni bekerja sampai tuntas, bekerja 

dengan jujur, bekerja dengan kelompok, bekerja keras, dan bekerja sebagai bentuk 

pelayanan. 

 

 

Kata Kunci : Pendidikan, Masa Kerja, Tanggung jawab, Perspektif Ekonomi Islam 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

                             

   

 

(Q.S Al-Isra‟ {17} : 26) 

 “ dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,  

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya ”
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi 

ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap 

Tanggung Jawab Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)” untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang 

lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut. 

1. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
2
 

                                                             
2
 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2012),  hlm. 11 



 

2. Masa Kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan tenaganya 

pada perusahaan tertentu.
3
 

3. Tanggung Jawab Karyawan 

a. Tanggung Jawab 

Tanggungjawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi-

fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan 

yang diterima.
4
 

b. Karyawan 

Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya 

untuk mendapat balasan berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi 

atau pengusaha atau majikan.
5
 

4. Perspektif Ekonomi Islam 

a. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga 

dimensi atau juga bisa disebut sebagaimana cara pandang.
6
 

b. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan sumber daya agar mencapai falah berdasarkan Al-qur‟an 

dan As-Sunnah.
7
 

                                                             
3 Cut Yunina Eriva,dkk, “Pengaruh Tingkat Pendidikan,Pelatihan,Masa Kerja dan 

Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Aceh). 

(Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Februari 2013), hlm. 3 
4
 Edwin B. Flippo, Manajemen Personalia, (Jakarta : Erlangga,2013), hlm. 105 

5
 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

Edisi 4, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 449 
6
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1990), hlm. 675 
7
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2007), hlm. 19 



 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana 

pendidikan dan masa kerja yang dimiliki  karyawan BPRS MAU dapat 

berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab karyawan kepada perusahaan 

dan pekerjaannya. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Tanggungjawab merupakan kewajiban seseorang untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

pengarahan yang diterima. Salah satu contohnya di lembaga pembiayaan 

syariah (BPRS MAU), masalah waktu atau ketepatan masuk jam kerja dan 

pencapaian target karyawan terhadap perusahaan masih sangat kurang. Di 

BPRS MAU jam masuk kerja pukul 07:00 hingga 17:00, tetapi ada beberapa 

karyawan yang datang lewat dari jam 07:00 dan pulang sebelum pukul 

17:00. Ketidakdisiplinan karyawan tersebut sudah menggambarkan 

kurangnya tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaanya. Mengenai 

target perusahaan salah satunya marketing bank, marketing bank ini 

bertugas untuk menawarkan produk-produk bank kepada nasabah, tetapi 

marketing ini belum cukup pengetahuannya tentang produk-produk syariah 

yang ada di BPRS, hal ini dikarenakan disiplin ilmu yang tidak sesuai, 

banyaknya ketidaksesuaian jurusan terhadap jenis pekerjaan yang 

diembannya. Kurangnya pengetahuan tentang produk bank syariah dapat 



 

dinilai dari pendidikannya yaitu kesesuaian jurusan dan masa kerja. Latar 

belakang pendidikan di BPRS MAU bermacam-macam dari SMK hingga 

Sarjana. Rata-rata masa kerja karyawan di BPRS dibawah 2 tahun. Dengan 

lama waktu seseorang itu bekerja maka akan bertambah pengalamannya 

dalam menghadapi permasalahan yang dialami masing-masing karyawan. 

Maka penulis ingin mengetahui bagaimana tanggungjawab karyawan dapat 

dipengaruhi oleh pendidikan dan masa kerja tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Perbankan 

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan 

yang berkaitan dengan tanggungjawab karyawan dalam perusahaan atau 

lembaga. 

b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal tersebut 

didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan serta 

kesediaannya BPRS MAU untuk dijadikan tempat penelitian 

C. Latar Belakang Masalah 

Pergeseran dalam memandang sumber daya manusia (SDM) telah terjadi 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Pada awalnya, sumber daya 

manusia tak lebih dari faktor produksi yang lain, sementara kini sumber daya 

manusia dipandang sebagai faktor strategis dan sangat menentukan dalam 

merealisasikan visi dan misi organisasi dibanding dengan faktor yang lain. 

Pergeseran itu menimbulkan konsekuensi perubahan atau pergeseran dalam 



 

perspektif pemikiran maupun praktik pengelolaan sumber daya manusia, baik di 

lingkungan organisasi publik maupun organisasi bisnis.
8
 

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling penting dan 

membuat sumber daya organisasi lainnya menjadi bekerja (Simamora,2006). 

Dengan demikian, tanpa sumber daya manusia sumber daya lainnya akan 

menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk 

mencapai tujuan organisasi, tentunya karyawan dituntut untuk memaksimalkan 

kinerja yang dia miliki. Kinerja karyawan adalah hal yang penting untuk 

diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan 

kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah. Widodo 

(2006:78) mengemukakan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnkaan sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan. Kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil yang didapat, sesuai dengan 

standar organisasi.
9
 

Karyawan adalah sumber daya yang memberikan kontribusi besar terhadap 

kemajuan perusahaan atau institusi. Tanpa adanya karyawan yang bekerja 

disebuah perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan 

sangat sulit mencapai tujuannya. Oleh karena itu, karyawan memiliki kedudukan 

yang strategis dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan atau instansi 

dengan produktivitas kerjanya. 
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Tingginya angka produktivitas yang bekerja merupakan impian setiap 

perusahaan atau instansi, karena dengan tingginya produktifitas kerja karyawan 

akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan atau instansi yang 

merupakan tujuan dan cita-cita perusahaan atau instansi.  

Bekerja merupakan kewajiban dan dambaan bagi setiap orang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sepanjang masa.
10

 Seperti firman 

Allah SWT dalam Al-qur‟an Surat At-Taubah ayat (9:105): 

                    

                   
11
  

Artinya : Dan Katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta 

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

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

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

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

Taubah : {9} 105) 

Islam memberikan penilaian yang tinggi terhadap kerja, karena kerja 

merupakan pokok keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun 

sosial, biologis maupun fisiologis. Secara biologis manusia harus mengupayakan 

materi untuk membangkitkan gairah hidup. Secara fisiologis manusia harus 

mencari nilai yang ada dibalik materi yang ditangkap oleh panca inderanya.
12

 

Oleh karena itu, untuk mencapai produktivitas kerja karyawan diperlukan latar 

belakang pendidikan dan kesesuaian jurusan dalam melakukan pekerjaannya agar 
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karyawan tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam bekerja 

seseorang harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang 

diembannya, oleh karena itu latar belakang pendidikan sangat diutamakan. 

Meningkatnya kualitas karyawan dapat tercapai apabila ada pendidikan 

yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, 

keahlian dan keterampilan sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan 

produktifitas karyawan sebagai pelaku ekonomi.
13

  

Kesesuaian jurusan dalam pekerjaan sangat penting guna melancarkan 

kegiatan operasional perusahaan. Dalam suatu perusahaan maupun organisasi 

sering kali dituntut untuk memiliki karyawan yang kompeten dan memiliki kinerja 

yang baik. Peran karyawan sangat menentukan bagi berhasil tidaknya perusahaan 

dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Perusahaan sangat mengharapkan 

karyawan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi sehingga memberi nilai 

tambah bagi perusahaan. Berawal dari proses rekrutmen dan seleksi perusahaan 

mendapatkan calon-calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

Proses rekrutmen dan seleksi yang memenuhi prosedur dan bersifat objektif akan 

mengantarkan pada ketepatan dalam penempatan kerja. Menurut hasibuan bahwa 

penempatan karyawan yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh 

prestasi kerja yang optimal dari setiap karyawan.
14

 Apabila karyawan memiliki 

latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 
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organisasi maka bisa jadi akan membutuhkan waktu yang lama bagi karyawan 

untuk bisa menyesuaikan diri dengan bidang kerja yang akan dikerjakannya. 

Maka dari itu pendidikan yang ditempuh akan berdampak bagi tanggungjawab 

karyawan terhadap pekerjaannya. Tingkat pendidikan seseorang dapat 

mempengaruhi terhadap pengembangan karier dengan artian semakin tinggi 

tingkat pendidikan seorang karyawan cenderung akan semakin tinggi atau akan 

semakin berkembang kariernya.
15

 

Tetapi dalam kenyataannya di dunia kerja masih banyak penempatan 

pekerjaan untuk karyawan yang tidak sesuai dengan  jurusannya. Padahal 

kesesuaian jurusan dalam pekerjaan sangat penting. Banyak tenaga kerja yang 

tidak sesuai dengan keahliannya. Dalam suatu pekerjaan seorang karyawan harus 

memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja didapatkan pada karyawan yang 

telah memiliki jam kerja lebih banyak yang diharapkan akan mempunyai 

penyelesaian dari berbagai macam persoalan, sesuai dengan kemampuan 

individual masing-masing karyawan.
16

  

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.
17

 

PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan lembaga 

keuangan perbankan yang terus berusaha meningkatkan kinerja karyawannya agar 
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kinerja yang diberikan kepada nasabah maksimal untuk menunjang keberhasilan 

kualitas jasa dan kualitas performa yang menarik dan menguntungkan. 

PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah sebuah lembaga 

keuangan yang menyandang predikat muallaf dari BPR konvensional menjasi 

BPR syariah yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syari‟ah dengan 

memiliki jumlah nasabah yang banyak dengan total 1.940 nasabah dan jumlah 

karyawan sebanyak 14 karyawan. Sehingga dengan jumlah karyawan dan 

perubahan tersebut dituntut harus memiliki kinerja dan tanggungjawab yang 

profesional agar dapat membantu PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

mendapat kepercayaan dari nasabah supaya tujuan perusahaan dapat 

diwujudkan.
18

 Berdasarkan kondisi dilapangnan terdapat karyawan yang kurang 

disiplin dalam pekerjaannya salah satunya adalah ketepatan masuk jam keja, 

ketidaktahuan karyawan tentang produk-produk bank syariah, dan penempatan 

jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan  latar belakang pendidikannya.
19

 

Sehingga tanggungjawab karyawan terhadap pekerjaannya perlu mendapat 

perhatian untuk meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan, serta bekerja 

lebih profesional untuk kepuasan nasabah. 

Betapa pentingnya peran karyawan disuatu perusahaan bagi terlaksananya 

suatu pekerjaan. Karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama 

bagi setiap perusahaan. Mereka ini menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali 

yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Islam sangat 
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menghormati kedudukan karyawan sebagai pekerja ataupun bawahan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur‟an. 

                        20
  

Artinya : “dan setiap mereka mendapat derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencakupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tidak dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf {46}:19) 

 

Dengan kata lain, di dalam islam karyawan dapat dinilai untuk 

mendapatkan pahala, penghargaan dan ganjaran. Dalam ayat Al-Qur‟an Allah 

menjanjikan pahala yang berlimpah bagi seorang yang bekerja dengan 

memberikan pada mereka kompensasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

kerjanya. Dalam hal ini penulis mengambil sampel di BPRS MAU untuk melihat 

bagaimana pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab 

karyawan dalam melaksankan pekerjaannya. 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan BPRS MAU Bandar 

Lampung pun berbeda-beda, baik lulusan ekonomi syariah maupun yang lainnya. 

Karyawan yang berasal dari jurusan ekonomi baik itu konvensional maupun 

syariah tidak selalu dianggap lebih produktif dibanding dengan juruasan di ilmu 

pengetahuan lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Jenjang Pendidikan 

Sumber: Data Primer diolah,2017 

Terlihat pada tabel 1.1 diatas bahwa rata-rata pendidikan terkahir 

karyawan berasal dari SMA. Serta sebagian besar karyawan BPRS MAU Bandar 

Lampung belum cukup memiliki banyak pengalaman. Salah satu karyawan 

menyebutkan bahwa mereka bekerja di bank ini masih dibawah 2 tahun sehingga 

masih butuh pelatihan maupun motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas 

karyawan. Selain itu banyak dari karyawan yang masih fresh graduate sehingga 

mereka hanya sebatas menguasai teori yang diperoleh dibangku pendidikan.  

Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap Tanggung Jawab Karyawan 

(Studi Pada Karyawan PT. BPRS MAU Bandar Lampung)” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pembahasan penelitian yang 

menjadi pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab 

karyawan PT BPRS MAU Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan 

PT BPRS MAU dalam perspektif ekonomi Islam ? 

No Pendidikan Frekuensi Jabatan Persentase 

1 SMA 8 Financing Support, Teller, 

Sales Officer 

57,2 % 

2 D3 2 Plt Manajer Operasional, IT 14,3 % 

3 S1 4 Manjaer Marketing, 

Acounting, Sales Officer, 

Relationship Officer 

28,6 % 

Total 14  100 % 



 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kedua variabel independen yaitu 

pendidikan dan masa kerja karyawan terhadap variabel dependen yaitu tanggung 

jawab karyawan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun 

pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang manajemen 

sumber daya manusia khususnya tanggungjawab karyawan yang 

dipengaruhi oleh pendidikan maupun masa kerja karyawan perbankan 

syariah dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber masukan 

bagi penulis secara pribadi dan mahasiswa secara umum, untuk 

mengembangkan konsep tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam pencapaian output dalam sebuah organisasi atau tujuan 

perusahaan. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi salah satu masukan 

atau sumbangan pemikiran bagi BPRS untuk menentukan langkah-langkah 

selanjutnya dalam menghadapi masalah mengenai tanggung jawab 

karyawan khususnya di BPRS MAU Bandar Lampung dan bagi peneliti 

selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis 



 

dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga 

merupakan bahan informasi tentang pengaruh pendidikan dan masa kerja 

terhadap tanggung jawab karyawan. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan dalam islam 

Pendidikan dalam islam adalah individu yang melaksanakan tindakan 

mendidik secara alami, dalam situasi pendidikan islam untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Pendidikan islam menurut langgulung adalah pendidikan yang 

tercakup dalam delapan pengertian, yaitu At-tarbiyyah Ad-Din (Pendidikan 

Keagamaan), At-Ta‟lim fil Islamy (Pengajaran Keislaman), Tarbiyyah Al-

Muslim (Pendidikan orang-orang Islam), At-Tarbiyyah fil Islami 

(Pendidikan dalam Islam), At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah (Pendidikan 

Islami). 
21

 

Para ahli pendidikan dalam istilah-istilah dari aspek perbedaan antara 

Tarbiyyah dan Ta’lim, atau antara pendidikan dan pengajaran. Istilah 

pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap 

dan kepribadian, atau lebih mengarah kepada efektif, sementara pengajaran 

lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan 

dimensi kognitif atau psikomotor. 

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai 

aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang 

secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang 

dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan 

hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan 

sosial, sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa 

perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah 

berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan 

hidup pada salah satu atau beberapa pihak, kedua pengertian ini harus 
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bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai islam yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Hadits. 

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi pendidikan itu ada tiga 

macam yaitu: 
22

 

a. Pendidikan Kuttab 

Pendidikan ini adalah yang mengajarkan Al-Qur‟an kepada anak-

anak di kuttab. Sebagian diantara mereka hanya berpengetahuan sekedar 

pandai membaca, menulis dan menghafal Al-Qur‟an semata. 

b. Pendidikan Umum 

Pendidikan umum adalah pendidikan pada umumnya, yang 

mengajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau 

melaksanakan pendidikan islam secara formal seperti madrasah-

madrasah, pondok pesantren, ataupun informal seperti didalam keluarga. 

 

 

 

c. Pendidikan Khusus 

Pendidikan Khusus adalah pendidikan secara privat yang diberikan 

secara khusus kepada satu orang atau lebih dari seorang anak pembesar 

kerajaan (pejabat) dan lainnya. 

2. Dasar hukum pendidikan dalam Islam 

Agar pedidikan dapat melaksankan fungsinya, pendidikan 

memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. Acuan yang menjadi dasar 

bagi pedidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu 

masyarakat dimana pendidikan itu dilaksankan. Dalam menetapkan sumber 

pendidikan dalam Islam para pemikir Islam membagi sumber atau dasar 

nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan kepada tiga pilar yaitu Al-

Qur‟an, Al-Hadits serta ijtihad. 
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a) Al – Qur‟an 

Sebagai kalam Allah SWT yang diwayuhkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, al – qur‟an menjadi sumber pendidikan yang pertama 

dan utama. Al-qur‟an merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi 

manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat 

universal. Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang 

tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat 

dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-

qur‟an diturunkan Allah untuk menuntun manusia ke arah yang lebih 

baik. Firman Allah SWT : 
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Artinya : “dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) 

ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang 

mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman” (Qs. An-Nahl {16} : 64) 

 

Al-qur‟an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan 

sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses 

pendidikan haruslan senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-

nilai al-qur‟an. Di dalam al-qur‟an terdapat beberapa hal yang sangat 

positif guna pengembangkan pendidikan. Hal-hal itu anatar lain : 

penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak 

menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. 

Al-qur‟an merupakan sumber pendidikan yang lengkap, baik itu 

pendidikan sosial, moral, spiritual, material serta alam semesta. Oleh 
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karena itu pelaksanaan pendidikan harus senantiasa mengacu pada 

sumber yang termuat dalam al-qur‟an. Dengan berpegang kepada nilai-

nilai yang terkandung dalam al-qur‟an, terutama dalam pelaksanaan 

pendidikan, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia 

bersifat kreatif. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan akan 

senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan out 

putnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap 

semua aktivitas yang dilakukannya. Bahkan dalam al-qur‟an terdapat 

perbedaan orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Firman 

Allah SWT dalam al-qur‟an surat az-zumar ayat 9 : 
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Artinya : “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Qs. Az-Zumar {39} 9) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang 

berilmu dan tidak berilmu atau orang yang mengetahui dan tidak 

mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui 

ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya, 

karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan diterimanya 

apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak 

mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal 

itu, karena mereka tidak mempunyai harapan sedikitpun akan mendapat 
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pahal dari perbatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan 

mendapat hukuman dan amal buruknya. Hal ini dapat dilihat bahwa 

hampir dua pertiga ayat al-qur‟an mengandung nilai-nilai yang 

membudayakan manusia dan memotivasi manusia untuk 

mengembangkan bakatnya lewat proses pendidikan. 
26

 

b) Al-Sunnah (Al-hadits) 

Kata al-hadits secara etimologi berarti “komunikasi, certia, 

percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam 

konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Al hadits merupakan 

sumber ketentuan Islam yang kedua setelah al-qur‟an. Ia merupakan 

penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik yang ada di dalam al-

qur‟an maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim 

yang disampaikan dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW yang dapat 

dijadikan landasan pendidikan. Dari sini dapat dilihat bagaimana posisi 

dan fungsi al-hadits Nabi sebagai sumber pendidikan yang utama setelah 

al-qur‟an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan 

yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari Allah yang tidak 

terdapat dalam al-qur‟an, maupun yang terdapat dalam al-qur‟an, tapi 

masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. 

             . . . . . . . . . . . . . . 

Artinya : “ barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya diapun 

taat kepada Allah . . . . ” (Qs. Al-Nisa {4} : 80) 

 

                   . . . . . . 

. . . 

Artinya : “ apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa 

yang dilarang bagimu, tinggalkanlah . . .” (Qs. Al-Hasr {59} : 7) 

Dari ayat diatas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa kedudukan al-

hadits Nabi merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai 
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acuan bagi pelaksanaan pendidikan. Lewat contoh dan peraturan-

peraturan yang diberikan Nabi, merupakan suatu bentuk pelaksanaan 

pendidikan yang dapat ditiru dan dijadikan referensi teortis maupun 

praktis. 

Proses pendidikan yang diterapkan Nabi Muammad SAW 

merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan 

unversal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan 

masyarakat serta kondisi alam dimana proses pendidikan tersebut 

berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiah. Dalam 

konteks ini pendidikan yang dilakukan Nabi dapat dibagi kepada 

bentuk, yaitu : pertama, pola pendidikan saat Nabi di mekkah dengan 

mengajaknya membaca, memperhatikan dan memikirkan kekuasaan 

Allah, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada dalam dirinya. 

 Kedua, pola pendidikan saat Nabi di madinah. Secara geografis 

madinah merupakan daerah agraris. Sedangkan mekkah merupakan 

daerah pusat perdagangan. Ini membedakan sikap dan kebiasaan 

masyarakat di kedua daerah tersebut. Masyarakat madinah merupakan 

masyarakat petani yang hidup saling membantu anatara satu dengan 

yang lain. Melihat kondisi ini pola pendidikan diterapkan Nabi SAW. 

Materi pendidikannya lebih ditekankan pada penanaman ketauhidan, 

pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan sopan santun (adab). 

Kesemua ini berjalan cukup efektif, karena disamping motivasi internal 

umat waktu itu, metode yang digunakan Nabi mampu mengayomi 

seluruh kepentingan masyarakat secara adil dan demokratis.
27

 

c) Pemikiran Islam (Ijtihad) 

Yang dimaksud dengan pemikiran Islam yakni penggunaan akal 

budi manusia dalam rangka memberikan makna dan aktualisasi terhadap 

berbagai ajaran Islam. Sehingga dapat disesuaikan dengan tuntutan 

masyarakat dan perkembangan zaman yang muncul dalam kehidupan 

                                                             
27

  Zuhairini, et-al, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 

26-27 



 

umat manusia dalam berbagai bentuk persoalan untuk dicarikan 

solusinya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Pemikiran Islam perlu terus dicermati, diteruskan dan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Ia 

merupakan sumbangan berharga dan penting untuk terus dikembangkan 

dalam dunia pendidikan. Disni terletak pentingnya pemikiran Islam yang 

merupakan bagian integral, yang dapat menjadi dasar sekaligus sumber 

dalam kerangka pendidikan dalam Islam. Oleh karena itu, seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal menjadikan 

eksistensi ijtihad, terutama dibidang pendidikan, mutlak diperlukan. 

Sasaran ijtihad pendidikan tidak saja hanya sebatas bidang materi atau 

isi, kurikulum, metode, evaluasi atau bahkan sarana dan prasarana, akan 

tetapi mencakup seluruh sistem pendidikan dalam arti yang luas. 

Perlunya melakukan ijtihad dibidang pendidikan karena media 

pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun pranata kehidupan 

sosial dan kebudayaan manusia. Dalam dunia pendidikan sumbangan 

ijtihad dalam ikut secara aktif menata sstem pendidikan yang dialogis, 

cukup besar peranan dan pengaruhnya. Umpamanya dalam menciptakan 

tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Meskipun secara umum rumusan 

tujuan tersebut telah disebutkan dalam al-qur‟an, akan tetapi secara khusus 

tujuan-tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan manusia pada suatu periodesasi tertentu yang 

berbeda dengan masa-masa sebelumnya. 

3. Tujuan pendidikan dalam islam 

Islam sangat memperhatikan anak dengan memberikan kepadanya 

pendidikan yang Islami, agar seorang anak mendapat petunjuk yang jelas 

dalam perjalanannya menuju kehidupan yang mulia. Tujuan pendidikan 

dalam Islam. 
28
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a. Mengakui akidah tauhid. Dalam arti meyakininya sebagai konsep 

tertinggi manusia dalam mengenal Allah, sifat-sifat dan nama-namaNya. 

Juga meyakini tauhid sebagai pengatur kehidupan muslim dan kehidupan 

masyarakat. 

b. Memberikan perhatian penuh terhadap nilai-nilai Islam, serta 

menumbuhkan anak dalam perilaku dan akhlak mulia, melalui 

pengenalannya terhadap rukun imam dan rukun Islam, serta saat dia 

mempelajari Al-Qur‟an dan hadits-hadits Nabi. 

c. Mewujudkan keseimbangan antara materi dan ruhani, antara kehidupan 

dunia dan kehidupan akhirat. 

d. Mengadakan dialog dengan akal dan hati demi mewujudkan kebahagiaan 

manusia muslim 

e. Mendidik manusia muslim agar memiliki sifat amanah dan tanggung 

jawab pada setiap perbuatan dan perkataannya. 

f. Mengembangkan kepandaian berfikir secara rasional dan ilmiah pada 

seorang muslim. 

g. Menjadikan manusia muslim yang menghormati setiap pekerjaan mulia 

pada segala bidang. Serta memahamkannya dengan tabiat hubungan 

manusia pada lingkup keluarga dan masyarakat. 

h. Menemukan sisi peradaban dalam Islam, dan sesungguhnya Islam adalah 

sumber syariat pada setiap waktu dan tempat. 

i. Menghindari segala pemikiran menyimpang dan bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. 



 

j. Mempersiapkan pribadi muslim yang shalih. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, pendidikan Islam 

memberikan perhatian penuh dalam hal membentuk manusia muslim yang 

beriman kepada Allah dan berusaha selalu untuk memperkuat hubungan 

persaudaraan dalam akidah Islamiyah. 

 

4. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan 

meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) menuju eraglobalisasi 

yang penuh dengan tantangan sehingga disadari bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu.
29

 

Pengertian pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. 

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu, pendidikan secara 

singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja 

dimasa mendatang. Pendidikan adalah proses secara sistematis untuk 

mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pendidikan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan 

pekerjaan. Pendidikan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai 

untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

5. Tujuan dan Manfaat Pendidikan 

Tujuan pendidikan sangat beragam, tergantung dari pribadi masing-

masing, ada yang bertujuan menambah ilmu, untuk modal pekerjaan, 

bahkan ada yang bertujuan hanya sebagai syarat sebagai bagian dari 

keluarga besar berpendidikan tinggi. Untuk hal itu ada tiga kategori tujuan 

dari pendidikan, yaitu tujuan pendidikan untuk kepentingan pribadi, 
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keluarga, dan negara (bahkan dunia). Pendidikan bermanfaat untuk 

mengarahkan manusia ke cita-citanya dimasa depan. Pendidikan juga 

bermanfaat untuk mendidik manusia menjadi orang yang berilmu dan 

berakhlak mulia. 

a. Tujuan pendidikan untuk pribadi 

Saat ini, bagi seorang pribadi yang ingin memasuki dunia 

pekerjaan, mereka diharuskan memiliki “nilai minimal” dari 

pendidikannya, sampai sejauh mana seseorang itu menjalani pendidikan, 

SD, SMP, SMA atau kuliah disebuah universitas terkenal. Tujuan 

pendidikan bagi setiap orang sudah mulai terlihat, pendidikan adalah hal 

mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memasuki sebuah 

perusahaan yang mereka dambakan. 

Bagi seorang muslim, pendidikan atau menuntut ilmu itu wajib dan 

tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Tujuannya adalah menjalani 

kewajiban, menambah nilai, dan menyalurkan hasrat mencari ilmu 

sebagai seorang pribadi yang berpikiran ingin maju dan sukses. 
30

 

b. Tujuan pendidikan untuk keluarga 

Tujuan pendidikan bagi sebuah keluarga juga menyangkut derajat 

dari keluarga sendiri, jika sebuah keluarga memiliki ayah dan ibu yang 

hanya lulusan SD, maka jika anaknya bisa sampai memiliki gelar sarjana 

akan memberikan nilai dan derajat sebuah keluarga itu sendiri. Seseorang 

yang memiliki pendidikan cukup dapat menjamin keluarganya dalam hal 

ekonomi, ini karena orang yang bermodal cukup untuk memasuki 

perusahaan yang mewajibkan para pekerjanya berpendidikan tinggi, 

sekarang perusahaan-perusahaan mewajibkan akan hal ini walau tidak 

semuanya bermodalkan gelar atau pendidikan tinggi. 
31

 

c. Tujuan pendidikan untuk Negara 
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Setelah kepentingan pribadi dan keluarga, tujuan dan keutamaan 

pendidikan juga tidak lepas dengan Negara, bahkan keberhasilan sebuah 

Negara bisa dilihat dari sejauh mana warganya menjalani pendidikan. 

Negara maju selalu memiliki warga yang cerdas dan berpendidikan 

tinggi. Pendidikan yang tinggi juga membuat seseorang bisa meraih 

prestasi yang bagus untuk kebanggaan Negara, mereka juga bisa 

membuat sebuah Negara terlihat hebat karena dari karyanya. 

Pembahasan tentang manfaat pendidikan harus diawali dengan dua 

pengamatan dasar. Pertama, bahwa orang-orang dengan pendidikan yang 

lebih tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Pengamatan 

kedua, adalah perubahan individu yang terjadi setelah mereka mendapatkan 

pendidikan yang lebih tinggi. Setiap individu memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami 

agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambah 

pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga, teman-teman dan 

guru). Manfaat yang akan diperoleh mudah sekali untuk dijelaskan, tiap 

individu yang belajar membaca di sekolah, akan lebih baik dari pada mereka 

yang tidak dapat membaca. 
32

 

 Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonomi 

membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah 

sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Fungsi 

memahami pendidikan, penting  sekali untuk mengetahui apa manfaaat yang 

meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasi sumber tidak hanya antara 

berbagai macam dan tingkat sekolah, tetapi juga antara pendidikan dan juga 

program sosial. Manfaat pendidikan juga harus dihargai untuk memutuskan 

bagaimana membiayai pendidikan pada tingkat yang berbeda, secara 

mendasar pengetahuan diperlukan sebagai manfaat pendidikan sehingga 
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proses pendidikan dapat dievaluasi melalui analisis harga manfaat yang 

berhubungan dengan alokasi dana dan dalam penetapan manajemen. Bagi 

sebagian orang. Pendidikan merupakan hal yang paling utama yang harus 

mereka lalui, bahkan semenjak seseorang berusia enam tahun atau kurang, 

mereka sudah mulai memasuki dunia pendidikan formal. Berapa lama 

pendidikan resmi yang harus kita jalani, ini tergantung dari kemampuan 

seseorang menjalaninya, ada yang sampai berumur dua puluh sampai tiga 

puluh tahun bahkan lebih, kesempatan dan keinginan seseorang sangat 

berperan dalam hal ini. 
33

 

 

6. Indikator-indikator pendidikan 

Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi 

yang telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang 

memiliki latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat 

prestasinya pada seleksi tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain 

hasil seleksi dapat memperkuat dan meyakinkan manajer sumber daya 

manusia untuk menempatkan orang yang bersangkutan pada tempat yang 

tepat. Pendidikan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kesesuaian antara bidang 

ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. 
34

  

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator pendidikan terdiri 

dari tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan.  

a. Tingkat pendidikan 

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003) tingkat 

pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir, yang aman tenaga kerja manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan 

umum. Dengan demikian Hariandja (2002) menyatakan bahwa tingkat 
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pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan 

dan memperbaiki kinerja perusahaan. 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai dan kemampuan yang dikembangkan terdiri dari: 

1) Pendidikan dasar : jenjang pendidikan awal selama sembilan tahun 

pertama masa seekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. 

2) Pendidikan menengah : jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar 

3) Pendidikan tinggi : jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

b. Kesesuaian Jurusan 

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih 

dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian 

jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan 

pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualitas pendidikannya tersebut. 

Dengan demikian karyawan dapat memberikan kinerja yang baik bagi 

perusahaan.
 35 

 

 

 

 

 

B. Masa Kerja 

1. Konsep Kerja dalam Islam 
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Menurut Asyraf Ab Rahman, istilah kerja dalam Islam bukanlah 

semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan 

keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi 

hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala 

bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan 

keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. 

Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbangkan 

jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara 

tanpa menyusahkan orang lain. 

Kerja juga berkaitan dengan martabat manusia. Seorang yang telah 

bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah 

martabat dan kemuliaannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja alias 

menganggur, selain kehilangan martabat dan harga diri dihadapan dirinya 

sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harga diri akan 

menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Salah satu contohnya yaitu 

tindakan mengemis merupakan kehinaan, baik di sisi manusia maupun di 

sisi Allah SWT. Bekerja dalam konsep Islam merupakan kewajiban atau 

fardhu bagi setiap muslim. 
36

 Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Qs 

Al-A‟raaf : 10 

                            

 

Artinya : Kami telah menjadikan untukmu semua didalam bumi itu sebagai 

lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja), Tetapi sedikit sekali 

diantaramu yang bersyukur. (Qs. Al-A’raaf {7} : 10) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah telah memberikan karunianya 

yaitu dia telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka, Allah 

memperbolehkan manusia memanfaatkanya sebagai sumber penghidupan 

mereka yakni mata pencaharian serta berbagai sarananya sehingga mereka 
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dapat berniaga untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tetapi 

kebanyakan dari mereka kurang amat bersyukur atas kenikmatan yang telah 

Allah berikan. 

2. Dasar hukum masa kerja dalam Islam 

Kerja sebagai suatu upaya untuk merubah kehidupan manusia kearah 

yang lebih baik. Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kepada umatnya 

untuk meningkatkan usahanya dan ini ditegaskan dalam Al-qur‟an surat al-

jumu‟ah, Allah SWT berfirman : 

                        

            

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung” (Qs. Al-Jumu‟ah {62} : 10) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa, kaum muslimin dianjurkan untuk 

bekerja keras dan memiliki masa kerja dalam pekerjaannya, agar seorang 

muslim dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam 

lingkungannya. Sebab bekerja dan kesadaran bekerja mempunyai dua 

dimensi yang berbeda menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, karena 

makna dan hakikat bekerja adalah fitrah manusia sebagai kahalifah dimuka 

bumi. Sedangkan dari kesadaran bekerja akan melahirkan nilai yang lebih 

bermakna dalam hidup.  

Seorang muslim bekerja tidaklah hanya sekedar untuk mendapatkan 

gaji, pangkat atau hanya sekedar menjaga gengsi agar tidak disebut sebagai 

pengangguran. Karena kesadaran bekerja secara produktif akan melahirkan 

semangat dan tanggung jawab yang merupakan ciri khas dan karakter 

kepribadian seorang muslim.  

Seorang muslim yang memiliki masa kerja yang cukup lama pasti akan 

menghargai waktu dalam bekerja. Waktu adalah rahmat yang tiada terhitung 



 

nilainya. Bagi seorang yang memiliki masa kerja yang cukup lama makna 

waktu merupakan rasa tanggung jawab yang sangat besar. 
37

 

Sehingga sebagai konsekuensi logisnya dia menjadikan waktu sebagai 

wadah produktivitas. Seperti yang diterangkan dalam ayat al-qur‟an  

                       

                      

Artinya : 

1. demi masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran (Qs Al-„Ashr {103} : 1-3) 

 

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu akan rugi jika 

ia lalai terhadap waktu dan secara tegas menjelaskan bahwa bagi manusia 

yang tidak menghargai waktu untuk hal-hal yang bermanfaat niscaya 

manusia itu akan rugi. Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena 

apabila tidak kita isi dengan kiatan-kegiatan yang bermanfaat maka kita 

akan rugi, janganlah sekali-kali kita isi dengan kegiatan yang tidak 

bermanfaat (negatif), jika hal yang demikian yang selalu kita perhatikan 

niscaya kita tidak merasa rugi (penyesalan) nantinya. 

3. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang menvari pekerjaan dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, 

besekolah dan mengurus rumah tangga walupun tidak bekerja, tetapi mereka 

secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.  

Mulyadi menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang 
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dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. 

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 

disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat 

Statistik dan sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor 

Organization (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dikelompokkan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas 

umur. 

Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia 

sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 ahun atau 

lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam 

umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. 

Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kabijakan wajib 

belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja 

berkurang. 
38

 

4. Pengertian Masa Kerja 

Masa kerja karyawan juga berpengaruh terhadap tanggungjawab 

karyawan kepada pekerjaannya. Masa kerja juga dapat mempengaruhi 

kualitas kinerja karyawan dalam melakukan tanggungjawab pekerjaannya. 

Kinerja karyawan yang belum memiliki masa kerja atau pengalaman akan 

berbeda dengan kinerja karyawan yang sudah memiliki masa kerja cukup 

banyak.
39

 Lama kerja merupakan karakteristik biografis terakhir dalam 
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konsep karakter individu yang sering dikaji. Berbicara mengenai masa kerja 

pasti akan berhubungan dengan senioritas dalam suatu organisasi. 
40

  

Menurut Nitisemito senioritas atau sering disebut dengan istilah 

“Lenght of Service” atau masa kerja adalah lamanya seorang karyawan 

menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga 

kerja dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari 

kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tertentu agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik. 
41

 Pengalaman merupakan elemen penting dalam 

membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. 
42

 Seseorang 

yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan bertambah pengalaman 

dalam jenis pekerjaannya sehingga dapat menangani masalah yang terjadi 

dalam pekerjaannya. Pengalaman dalam semua kegiatan diperlukan, karena 

Experience is the best teacher, pengalaman merupakan guru yang terbaik. 

Pengalaman adalah guru bisa tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru 

tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga.  

Menurut Purwadarminto pengalaman adalah suatu keadaan, situasi dan 

kondisi yang pernah dialami (dirasakan), dijalankan dan 

dipertanggungjawabkan dalam praktek nyata. 
43

 

5. Komponen-komponen masa kerja 

Masa kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan 

pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Pertumbuhan jabatan dalam 

pekerjaan dapat dialami oleh seseorang hanya apabila dijalani proses belajar 

dan berpengalaman dan diharapkan orang yang bersangkutan memiliki 
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sikap kerja yang bertambah maju kearah positif, memiliki kecakapan 

(pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki ketrampilan kerja 

yang bertambah dalam kualitas dan kuantitas.   

Menurut Seniati komponen-komponen masa kerja terdiri dari: 
44

 

a. Usia kerja 

Usia kerja adalah sesorang yang berumur 15-64 tahun (usia 

produktif) atau seseorang yang diharapkan sudah mampu memperoleh 

penghasilan. 

Umur seseorang dalam bekerja cukup menentukan keberhasilan 

dalam melakukan sutau pekerjaan, baik sifatnya fisik maupun non fisik. 

Pada umumnya, tenaga kerja yang berumur tua mempunyai tenaga fisik 

yang lemah dan terbatas, sebaliknya tenaga kerja yang berumur muda 

mempunyai kemampuan fisik yang kuat. 
45

  

b. Beban kerja 

Menurut Menpan beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau 

pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja itu sendiri 

misalnya target yang telah ditetapkan perusahaan merupakan suatu beban 

kerja yang harus ditanggung oleh para karyawan. Beban kerja yang 

dirasa cukup berat dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis 

seseorang. 
46

 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 
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Merupakan tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan 

aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan sesuai dengan divisi 

karyawan. 
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C. Tanggung Jawab Dalam Islam 

1) Pengertian tanggung jawab dalam Islam 

Tanggung jawab dalam islam adalah kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang 

mencakup seluruh individu muslim yang telah akil balig. Tanggungjawab 

dalam islam bisa disebut dengan responsibilitas moral. Responsibilitas 

moral adalah kesiapan manusia untuk menanggung akibat perkataan dan 

perbuatannya dihadapan hukum Islam dalam kehidupan di dunia dan di 

hadirat Allah SWT. Manusia bertanggungjawab atas perkataan dan 

diamnya, berbuat dan tidak berbuatnya. 
48

 Seperti dalam firman Allah SWT 

Surat Al-Muddatstsir (74:38) 

         
49

   

 

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya 

(Qs. Al-Muddatstsir:{74} 38) 

 

                                                             
47

 Nuryani Ratnaningsih, Pengaruh Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta,2013), hlm. 19 
48

 Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas (Tanggungjawab Muslim Dalam 

Islam), (Jakarta: Gema Insani Press,2000), hlm. 77 
49

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul „Ali-

ART,2004), hlm. 576 



 

Ini berarti, responsibilitas pribadi tumbuh dari diri manusia itu 

sendiri, dari hati serta nuraninya. Sehingga, ia tidak membutuhkan dorongan 

lain, seperti polisi dan pengawas karena responsibilitas itu tumbuh langsung 

dari dasar akhlak yang dibawa oleh Islam. 

Responsibilitas individu ini adalah salah satu sifat individu muslim 

yang paling penting, karena perasaan responsibilitas yang ada dalam dirinya 

serta kedisiplinannya untuk mengikuti akhlak Islami akan menjadikan 

manusia itu sebagai manusia yang shaleh dan diridhai oleh Allah SWT serta 

faktor penting yang menuntunnya dalam berperilaku, baik bagi dirinya 

maupun orang-orang disekitarnya.
 50

 

Menurut sifat dasarnya manusia merupakan makhluk bermoral tetapi 

manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat sendiri, perasaan 

sendiri, dan kemauan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri sehingga 

manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan baik yang disengaja maupun 

tidak. Oleh karena itu dalam hal ini manusia harus bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri. Ada beberapa tanggungjawab manusia yaitu:
51

 

a. Tanggung jawab kepada Allah 

Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa 

tanggungjawab melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia 

mempunyai tanggungjawab langsung terhadap Allah SWT. Sehingga 

tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang 

tertuang dalam Al-Qur‟an dan As-sunnah 

b. Tanggung jawab kepada individu dan keluarga 

Nilai-nilai akhlak yang disebabkan oleh Islam bagi individu dan 

keluarga dan harus dijalankan oleh semua orang, adalah nilai-nilai yang 

bersumber dari sumber yang tidak diragukan keabsahannya, serta sumber 

yang tidak mengandung sedikit pun kekurangan dalam mengadakan 
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perbaikan dan sumber itu tidak pula berlebihan dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan individu dan keluarga. 

Pertama, kewajiban membersihkan diri dari tindakan-tindakan 

tercela atau semua yang dilarang oleh Allah SWT. Membersihkan diri 

dari tindakan-tindakan buruk akan membersihkan individu dan keluarga 

dari perbuatan-perbuatan maksiat. 

Kedua, kewajiban berperilaku yang baik, yaitu seluruh yang 

diperintahkan atau didorong untuk dikerjakan oleh Allah SWT. 

Berperilaku yang baik pada gilirannya akan menjaga hak-hak individu 

dan keluarga serta hak-hak orang lain. 

Islam telah banyak berbuat untuk keperluan itu, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Islam memberikan kemuliaan kepada manusia 

2. Sunnah menegaskan pemuliaan atas manusia 

3. Memberikan aturan moral bagi individu dan keluarga 

4. Memberikan jaminan bagi seluruh individu dan keluarga 

Responsibilitas sosial dalam Islam memberikan seluruh perhatian 

terhadap keluarga. Responsibilitas sosial ini menegaskan bahwa keluarga 

dalam Islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh 

undang-undang dan sistem yang luas serta keharmonisan sosial yang 

langgeng. 

 

 

c. Tanggung jawab kepada seluruh masyarakat 

Membangun fondasi-fondasi akhlak yang kuat yang mampu 

menjamin masa depan masyarakat. Fondasi-fondasi tersebut berasal dari 

Al-Qur‟an yang paling lengkap dan paling sempurna. Juga dari Sunnah 

Nabi yang suci yang memerintahkan seluruh yang baik, serta melarang 

seluruh kejahatan. 



 

Al-qur‟an dan As-sunnah adalah nilai-nilai yang mampu 

membersihkan masyarakat dari kriminalitas dan kesalahan. Juga dapat 

membersihkan masyarakat dari faktor-faktor pendorong timbulnya 

kriminalitas. Nilai-nilai akhlak ini diikuti dan dipatuhi hukum-hukum dan 

etikanya, akan terwujudkan suatu masyarakat muslim yang menjamin 

kebahagiaan dunia akhirat. Untuk meletakkan ukuran-ukuran yang dapat 

menilai sejauh mana suatu masyarakat berpegang pada perintah Allah 

SWT dan menjauhkan larangan-Nya, berikut ini terdapat karakteristik-

karakteristik berikut ini: 

1. Ciri keimanan yang disertai dengan amal shaleh 

2. Ciri terpenuhinya kebutuhan fitrah dan kebutuhan rasio 

3. Ciri keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan manusia 

4. Ciri saling melengkapi dan saling kait antara masing-masing bagian 

5. Ciri berpegang pada kaidah-kaidah Islam 

6. Ciri solidaritas 

7. Ciri dakwah kepada Allah SWT 

8. Ciri gerak yang berkontinuitas 

9. Ciri kemanusiaan 

10. Ciri universalisme 

Responsibilitas sosial tidak terbatas pada individu dan masyarakat 

saja, namun meluas mencakup negara dan umat. 

d. Tanggung jawab kepada negara dan ummat. 

Responsibilitas sosial dalam Islam menjadikan negara, pemerintah, 

dan umat Islam sebagai garapan amal dan pengaruhnya. Sebagaimana 

halnya responsibilitas sosial ini memiliki garapan dan pengaruhnya 

dalam individu, keluarga dan masyarakat. 



 

Responsibilitas sosial pemerintah dari dalam akan menuntut 

pemerintah dan mereka yang terpilih untuk memangku tugas 

kepemerintahan itu, agar individu-individu itu memiliki sifat-sifat yang 

tidak mungkin ditinggalkan selama pemerintahan itu adalah 

pemerintahan Islam. Demikian juga responsibilitas akan menunjukkan 

kepada pemerintah tentang tugas-tugasnya dari sudut pandang Islam 

secara jelas, sehingga tugas-tugas itu dapat dijalankan dengan penuh 

pengetahuan dan teliti. 

Responsibilitas sosial para pegawai pemerintah 

Responsibilitas ini menuntut agar semua pegawai yang memegang 

jabatan dalam pemerintah adalah orang yang memang dapat mengemban 

tugasnya. Artinya para pegawai itu harus mencukupi karakteristik-

karakteristik yang mutlak diperlukan bagi orang yang mengemban suatu 

jabatan, baik yang umum maupun yang khusus yang diperlukan dalam 

jabatan yang berhubungan dengan manusia dan pengaturan hak mereka. 

Karakteristik-karakteristik tersebut adalah: Islam dan baligh, shaleh 

dan bertakwa, tidak mempunyai cacat yang menghalanginya untuk 

menjalankan pekerjaannya. Sedangkan karakteristik-karakteristik bagi 

pegawai pemerintah terutama adalah sebagai berikut: 

a. Keahlian 

b. Kesanggupan 

c. Amanah 

2) Dasar hukum tanggung jawab dalam Islam 

Ditinjau dalam konsep Islam manusia diposisikan sebagai makhluk 

theomorfis yaitu : makhluk dengan potensi yang dimiliki serta usaha yang 

dilakukannya untuk membangun diri dan kepribadiannya agar lebih baik 

lagi. Kegiatan moral, spiritual dan keduniaan manusia semuanya harus 

diintegrasikan dan dipadukan untuk direfleksikan satu sama lainnya. Islam 

memberikan suatu perspektif kepastian kepada manusia yaitu yang 



 

ditanam dan ditumbuhkan melalui pengembangan rasa pribadi yang tak 

lain merupakan sumber kekuatan bagi dirinya. 

Dalam bidang ekonomi dan bisnis amanah merupakan niat atau 

i‟tikad yang perlu diperhatikan, baik dalam mengelola sumber-sumber 

alam dan manusia secara makro maupun dalam mengemudikan suatu 

perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Tanggung jawab dapat 

dikatakan sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan bagi seseorang agar 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. 
52

 

Seperti firman Allah SWT dalam al-qur‟an : 

                             

   

 
Artinya : “ dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabannya ” (Qs Al-Asra‟ {17} : 36) 

 

Ayat al-qur‟an diatas menjelaskan bahwa jangan lah kita berbicara 

atas suatu yang tidak kita ketahui karena akan diminta pertanggung 

jawaban di hari kiamat dan pendengaran, penglihatan dan hati semuanya 

akan diminta pertanggung jawaban di hari kiamat.  

Dalam al-qur‟an maupun hadits telah banyak diutarakan tentang 

anjuran bekerja dan bagaimana bekerja yang baik. Bahkan Allah SWT 

telah dengan tegas memerintahkan manusia untuk mengembara dimuka 

bumi mencari karunianya dan menikmati hasl-hasil alam. Seperti yang 

diterangkan dalam QS. Al-Jum‟ah:10 
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Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di  

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jum‟ah : {62} 10) 

 

Allah menjadikan kerja sebagai salah satu penentu kekhalifahan 

manusia dan menjadikan setiap bentuk kerja sebagai dari ibadah, maka 

jelaslah bahwa dalam pandangan Islam manusia harus selalu produktif.  

 

D. Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Seorang karyawan dalam sebuah perusahaan mempunyai hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan yang keduanya merupakan mata rantai 

yang saling berkaitan. Hak merupakan berkaitan dengan apa yang menjadi 

miliknya setelah mereka melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban 

bersifat apa yang harus dikerjakan. Dengan demikian seorang karyawan 

mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan dalam perusahaan tersebut, sedangkan kewajibannya adalah 

melaksanakan pekerjaan sesuai jenis pekerjaannya dengan penuh 

tanggungjawab. Dengan demikian, tanggungjawab yang dimaksudkan disini 

adalah berkaitan erat dengan kewajiban seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan secara sungguh-sungguh secara konsekuen yang 

diberikan oleh seseorang atau perusahaan. 
53

  

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

pengarahan yang diterima. 
54

 

Menurut Alex Nitisemito tanggung jawab adalah melakukan 

pekerjaan secara tuntas, tidak menunda-nunda waktu, sehingga pekerjaan 
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lebih meningkat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pendapat 

diatas menekankan bahwa tanggung jawab menunjukkan tingkat 

penyelesaian kerja dan kualitas hasil pekerjaan yang mengarah pada 

terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Usaha 

meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan diperlukan 

tanggungjawab yang tinggi seluruh personalia dalam suatu organisasi. 
55

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab 

Sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang tinggi akan 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Perusahaan 

akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang 

kompetitif apabila didukung oleh kinerja dan tanggungjawab karyawan 

yang berkompeten di bidangnya. 

Menurut simamora kinerja karyawan adalah tingkat terhadap para 

karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Menurut Byars dan 

Rute, kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan 

seseoraang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang 

untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 
56

 

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

pengarahan yang diterima. 

Menurut Alex Nitisemito tanggung jawab adalah melakukan 

pekerjaan secara tuntas, tidak menunda-nunda waktu, sehingga pekerjaan 

lebih meningkat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Tanggungjawab yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan 

perusahaan.
 57
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Sutermeister mengatakan bahwa tanggung jawab dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu:
 58

 

a. Motivasi 

Menurut Luthans motivasi adalah suatu dorongan yang ditunjukkan 

untuk memenuhi tujuan tertentu. 
59

 

Orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi adalah orang yang 

merasa senang dan mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Ia akan 

lebih berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan semangat 

yang tinggi, serta selalu berusaha mengembangkan tugas dan dirinya. 
60

 

Keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan, sangatlah 

ditentukan oleh kuat lemahnya motivasi. Prestasi yang baik akan sulit 

didapat tanpa adanya usaha mengatasinya. Proses usaha dalam 

menyelesaikan kesulitan tersebut memberikan dorongan yang sangat 

kuat. Dalam Islam secara jelas menerangkan bahwa memotivasi dalam 

usaha mengatasi kesulitan sangatlah berhubungan erat dengan 

keberhasilan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra‟d 

{13} : 11 
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Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keada dan 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. (Qs. Ar-Ra‟d {13} : 11) 
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Dari ayat diatas bisa diketahui bahwa motivasi memiliki fungsi 

yang sangat besar dalam mencapai tujuan, yaitu menggapai cita-cita, 

keberhasilan atau adanya kerusakan dalam diri seseorang. 

Islam juga menganjurkan seseorang mempunyai motivasi yang 

baik dan disertai dengan usaha, karena apabila seseorang mempunyai 

motivasi yang baik namun tanpa disertai dengan usaha ikhtiar untuk 

mencapai sebuah keberhasilan, itu akan menjadi sia-sia.  

 

b. Kemampuan 

Kemampuan adalah tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki karyawan dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
62

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An‟am 

{6} : 132 

                     
63

   

Artinya : “dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat 

(seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah 

dari apa yang mereka kerjakan”. (Qs. Al-An‟am {6} :132) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah akan memberikan derajat 

yang tinggi bagi manusia yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan 

sesuai dengan kemampuannya. Kerja juga merupakan sumber yang 

objektif bagi penilaian prestasi manusia berdasarkan segi kelayakan, 

dengan demikian Islam menentukan ukuran dan syarat-syarat kelayakan 

dan juga syarat-syarat kegiatan bagi menentukan suatu pekerjaan supaya 

dapat dinilai prestasi kerjanya. Dengan cara ini, Islam dapat 

menyingkirkan perasaan pilih kasih dalam menilai kemampuan kerja 

seseorang. 

c. Pengetahuan 
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Pengetahuan (knowledge) adalah sesuatu yang hadir dan terwujud 

dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, 

persentuhan dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. 

Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, 

dan pikiran-pikiran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalih 

{58} : 11 
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Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 

(Qs. Al-Mujadalih {58} :11) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa allah akan mengangkat derajat 

orang-orang yang berilmu dan beramal shaleh serta mematuhi segala 

perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan Allah mengetahui 

segala apa yang umatnya kerjakan. 

Islam memerintahkan untuk berusaha keras dalam menuntut ilmu 

pengetahuan dan hal tersebut menjadi kewajiban manusia selama hidup. 

Menuntut ilmu pengetahuan harus disertai pula dengan keimanan yang 

kuat agar mencapai derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat 

 

 

 

d. Keahlian (Skill) 
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Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu 

yang bersifat spesifik, fokus namun dinamis yang membutuhkan waktu 

tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. 

e. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah 

tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi.  

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab karyawan, 

tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang karyawan maka akan 

berpengaruh terhadap tanggungjawab karyawan. Agar karyawan dapat 

bertanggungjawab dengan baik atas pekerjaannya maka diperlukan 

tenaga kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-„Alaq {96} : 1-5 
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Artinya : 

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(Qs. Al-„Alaq {96} : 1-5) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam Islam pendidikan sebagai 

unsur terpenting dalam kehidupan manusia dan merupakan penentu maju 

mundurnya suatu peradaban, tentunya mengalami proses dan perubahan 

seiring tahapan-tahapan perbahan yang dialami oleh manusia. Dan dalam 

tahapan perubahan ini, manusia seringkali mengalami penyimpangan, hal 

ini membutuhkan pembinaan yang seimbang antara dunia dan akhirat. 
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Agar terciptanya kepribadian manusia secara rohani dan jasmani dapat 

hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada 

Allah SWT. 

Dalam Islam pendidikan adalah membina manusia guna mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang sekaligus sebagai 

khalifah-Nya dimuka bumi. Sebagai hamba, manusia bertugas mengelola 

seluruh potensi yang ada dialam ini, dan jangan membuat kerusakan yang 

pada akhirnya hanya akan mencelakakan manusia itu sendiri. Oleh 

karena itu dalam pendidikan anak didik sebagai fokus pendidikan, dibina 

unsur jasmani untuk menjadi manusia yang memiliki skill dan unsur 

yang memiliki akal dan jiwa yang baik, dengan ilmu pengetahuan akan 

menciptakan (melahirkan) manusia berkualitas yang memiliki perpaduan 

antara ketrampilan, ilmu pengetahuan dan akhlaq. 

f.  Masa Kerja 

Masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan 

tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga kerja dapat 

mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari 

kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tertentu agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Masa kerja karyawan juga berpengaruh terhadap tanggungjawab 

atas pekerjaannya. Masa kerja juga dapat mempengaruhi kualitas kerja 

karyawan. Karyawan yang belum memiliki masa kerja akan berbeda 

dengan karyawan yang sudah memiliki masa kerja cukup banyak.
66

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah {9} : 105 

                         

                     

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

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

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
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nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(Qs. At-Taubah {9} : 105) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan perintah bagi 

umat manusia supaya menjalankan pekerjaan sesuka hati. Akan tetapi 

semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia akan dilihat oleh Allah 

SWT, dan semua amal manusia akan diperlihatkan kepada manusia 

dihari kiamat, serta memberikan imbalan sesuai dengan perbuatan 

mereka. Segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim 

dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai 

bentuk pengabdian kepada Allah. 

g. Pelatihan 

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi 

pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung 

jawabnya. Islam memandang pelatihan sumber daya manusia sebagai 

salah satu unsur untuk memenuhi syarat dasar kemampuan kerja untuk 

mencapai prestasi kerja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-

Zumar {39} : 17-18 

                            

                     

                 

Artinya : (17) dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak 

menyembah- nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; 

sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, 

(18) yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik 

di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk 

dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Qs. Az-Zumar 

{39} : 17-18) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang mengikuti ajaran-

ajaran al-qur‟an ialah tergolong umat yang baik salah satunya mengikuti 



 

pelatihan di dunia kerja dengan baik. Usaha tersebut dilakukan guna 

meningkatkan  kemampuan kerja dengan cara menambah pengetahuan 

dan ketrampilan.   

h. Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah kesungguhan karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaannya, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku.
67

 Sikap disiplin dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan 

diwajibkan. Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari 

memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkat 

lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak 

menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan 

membuat kita sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat 

menggunkaan dan memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu di 

dalam bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Huud {11} : 112 

                     

    
68
  

Artinya : Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan (Qs. Huud {11} : 112) 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa disiplin bukan hanya tepat waktu 

saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan 

yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. 

Disamping itu juga melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus 

menerus walaupun hanya sedikit. Karena selain bermanfaat bagi kita 

sendiri juga perbuatan yang dikerjakan secara berkelanjutan akan dicintai 

Allah walaupun hanya sedikit. 

                                                             
67

 Ibid., hlm. 17 
68

 Ibid., hlm. 234 



 

Disiplin pribadi merupakan sifat dan sikap terpuji yang menyertai 

kesabaran, ketekunan dan lain-lain. Orang yang tidak mempunyai sikap 

disiplin pribadi sangat sulit untuk mencapai tujuan. Maka setiap pribadi 

mempunyai kewajiban untuk membina melalui latihan misalnya di rumah 

atau di masyarakat. 

 

3. Indikator-indikator Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah melakukan pekerjaan secara tuntas, tidak 

menunda-nunda waktu, sehingga pekerjaan lebih meningkat, bermutu dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut John Miner, mengemukakan 4 dimensi dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam tanggung jawab yaitu: 
69

 

a. Penggunaan waktu dalam kerja 

Penggunakan waktu dalam kerja merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang ditanyakan, dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain. 
70

 Penggunaan waktu dalam kerja ini meliputi tingkat 

ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif / jam kerja hilang. 

b. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja 

Organisasi merupakan kumpulan orang yang terikat oleh aturan 

main dan etika organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi 

biasanya terdiri pengelompokan tugas dan fungsi yang masing-masing 

membentuk satuan tugas / kerja tertentu seperti: divisi, bagian, atau seksi. 

Setiap kelompok tugas dan fungsi memiliki kepala satuan kerja seperti: 

kepala seksi, kepala bagian atau direktur produksi, dan sebagainya.  

Dalam organisasi modern, kerja sama anatar satuan kerja atau antar 

orang-perorangan mutlak diperlukan. Kerja sama berbeda dengan dengan 
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bekerja bersama-sama. Kerja sama lebih merujuk pada upaya 

menyelesaikan tugas dalam kerangka mencapai tujuan antar orang-

perorangan atau antar satuan kerja di mana masing-masing memiliki 

ketugasan yang dilakukan secara sinergis. Kalau bekerja bersama-sama 

lebih merujuk bekerja antar orang-perorangan atau antar satuan kerja 

yang dilakukan dalam waktu yang sama yang belum tentu disertai 

pengerjaan tugas secara sinergis. Orang yang memiliki kompetensi kerja 

sama tim akan cenderung berpikir positif kepada orang lain, tidak 

memaksakan pendapat, memberikan harapan positif, empatis atas hasil 

kerja orang lain, dan saling memberikan dukungan dan saling 

memberikan motivasi dalam bekerja. Dengan memiliki, akan terbangun 

rasa saling percaya, saling membantu, dan dapat melahirkan kerja sama 

yang tangguh dan sinergis. 
71

 

c. Integritas 

Menurut David Kolb, ketua jurusan perilaku organisasi di Cas 

Western University, mengemukakan bahwa integritas adalah suatu 

kesadaran terpadu dan penghayatan mendalam atas suatu proses yang 

pernah dialami dengan suatu cara yang melampaui kreativitas, nilai-nilai, 

keterampilan-keterampilan dan emosi, serta daya analitis rasional. 

Sedangkan menurut Robert K. Cooper seorang konsultan 

kepemimpinan dan organisasi menyatakan bahwa integritas dapat 

dipandang sebagai kedalaman dan perluasan kejujuran emosi. Integritas 

mengungkapkan suatu proses penyatuan, sehingga bukan sekedar 

gagasan yang baik, tetapi dorongan perasaan yang kuat yang 

mendasarkan pada prinsip kerja.  

Menurut Stephen R. Covey seorang penulis buku best seller the 7 

habit on highly effective people, integritas mencakup lebih dari kejujuran. 

Kejujuran adalah mengatakan kebenaran dengan kata lain, menyesuaikan 

kata-kata kita dengan realitas, sedangkan integritas adalah menyesuaikan 
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realitas dengan kata-kata kita dengan kata lain memenuhi janji dan 

memenuhi harapan.  

Di tempat kerja kompetensi integritas dan keyakinan ditunjukkan 

oleh sejumlah perilaku yang menghasilkan aktivitas kerja sama dan 

tingkat prestasi yang tinggi. Orang yang memiliki integritas dan 

keyakinan tinggi cenderung mengakui kesalahan dan mengambil 

tanggungjawab untuk tindakannya. 
72

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Nuryani Ratnaningsih (2013) 

Dalam penelitiannya yang  berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. 

TASPEN (Persero) Kantor Cabamg Yogyakarta”. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hubungan/korelasional 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencari atau menguji hubungan 

antar variabel. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen motivasi 

(   ) dan pengalaman kerja (   ) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen (Y) produktivitas kerja karyawan pada PT. 

TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta. Sehingga diperoleh 

persamaan regresi linier berganda Y = 10 + 0,59X1 + 0,19X2 dengan 

koefisien determinasi (R) sebesar 63%. 

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah 

perbedannya terletak pada variabel independen (  ). Dalam penelitian 

Nuryani (  ) yaitu motivasi kerja. Sedangkan pada penelitian yang penulis 

teliti variabel independen (  ) yaitu pendidikan.  Persamannya terletak pada 
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variabel independen (   ) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian 

nuryani dan penulis sama-sama menggunakan variabel independen (   ) 

yaitu pengalaman kerja atau masa kerja dan variabel dependen (Y) yang 

membahas mengenai tanggungjawab karyawan terhadap pekerjaannya. 

2. Devi Adniaty (2013) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi dan Displin 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara UPT. Binjai”. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi yaitu penelitian 

yang melihat pengaruh antar variabel. Metode analisis data menggunakan 

metode deskriptif  kuantitatif yaitu dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen motivasi 

(  ) dan disiplin (  ) terbukti berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja pegawai (Y). Sehingga diperoleh persamaan regresi 

linier berganda Y = 1.123 + 0,114 X1 + 0,635 X2 dengan koefisien 

determinasi (R) sebesar 82,6% 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaannya terletak 

pada variabel independen (  ) dan (   ). Dalam penelitian devi variabel 

independen (  ) motivasi kerja dan (   ) disiplin kerja. Pada penelitian 

yang penulis teliti variabel independen (  ) pendidikan dan (   ) masa 

kerja. Persamannya terletak pada variabel dependen (Y) yaitu sama-sama 

membahas mengenai tanggungjawab karyawan terhadap pekerjaannya. 

3. Rio Tanjung (2011) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Garuda Plaza Hotel 

Medan”. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasi ganda yaitu korelasi 

antara tingkat pendidikan dan insentif terhadap kinerja karyawan. Metode 

analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan 

analisis regresi linier berganda. 



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak tingkat 

pendidikan dan insentif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Garuda Plaza Hotel Medan. Secara parsial 

bahwa tingkat pendidikan merupakan variabel yang paling mempengaruhi 

kinerja karayawan pada PT. Garuda Plaza Hotel Medan. 

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah 

perbedannya terletak pada variabel independen (   ). Dalam penelitian rio 

(   ) yaitu insentif, sedangkan dalam penelitian penulis variabel independen 

(   ) yaitu masa kerja. Persamannya terletak pada variabel independen (   ) 

dan variabel dependen (Y). Pada penelitian rio dan penulis sama-sama 

menggunakan variabel independen (   ) yaitu pendidikan dan variabel 

dependen (Y) yang membahas mengenai tanggungjawab karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

4. Deewar Mahesa (2010) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Motivasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Lama Kerja Sebagai 

Variabel Moderating (Studi pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia)”. 

Jenis penelitian ini adalah korelasi ganda yaitu korelasi antara 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan lama kerja 

sebagai variabel moderating. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

metode kuantitatif dihitung dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian 

analisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja dan variabel lama kerja yang menjadi variabel moderating 

mempunyai nilai yang signifikan dan positif, sehingga secara signifikan 

akan memperkuat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Subjek penelitian ini adalah perusahaan coca cola amatil indonesia. 

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah 

perbedaannya terletak pada variabel independen (  ) dan (  ).  Dalam 

penelitian deewar variabel independen (  ) dan (  ) yaitu motivasi dan 



 

kepuasan kerja. Pada penelitian yang penulis teliti variabel independen (  ) 

dan (  ) pendidikan dan masa kerja. Persamaannya terletak pada variabel 

dependen (Y) yaitu membahas mengenai tanggungjawab karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, 

organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
73

 

1. Variabel bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
74

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pendidikan 

(  ) dan masa kerja (  ). 

2. Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
75

 Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah tanggungjawab karyawan (Y). 

Operasional variabel adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, 

instrumen, serta sumber pengukuran berasal darimana.
76

 Adapun definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Definisi Operasional Variabel 

                                                             
73

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 38 
74

 Ibid., Hlm. 39 
75

 Ibid., hlm. 42 
76

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitan Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 77 

No Operasional Definisi Indikator Item Pertanyaan 



 

Variabel Operasional 

Variabel 

1.  Pendidikan 

(  ) 

Pendidikan 

merupakan salah 

satu upaya untuk 

membangun dan 

meningkatkan mutu 

SDM menuju 

eraglobalisasi yang 

penuh dengan 

tantangan (Veithzal 

Rivai, Sylviana 

Murni,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tingkat 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kesesuaian 

Jurusan 

 

1. Bagi saya 

pendidikan akan 

membentuk 

kepribadian dan 

pengembangan 

wawasan bagi 

seorang karyawan 

guna 

meningkatkan 

kinerja 

2. Bagi saya 

pendidikan yang 

berkelanjutan 

dapat 

meningkatkan 

keahlian dan 

pengetahuan 

karyawan guna 

meningkatkan 

daya saing 

perusahaan dan 

memperbaiki 

kinerja perusahaan  

3. Bagi saya 

pendidikan itu 

dapat 

mengembangkan 

potensi diri untuk 

memiliki kekuatan 

spiritual 

keagamaan dan 

akhlak muli 

 

1. Bagi saya 

pengetahuan yang 

saya miliki efektif 

dalam menunjang 

pekerjaan 

2. Bagi saya 

perusahaan perlu 

memberikan 

pendidikan 

terlebih dahulu 

jika ada karyawan 

yang dipindahkan 

ke divisi lain guna 

meningkatkan 

tanggung jawab 



 

terhadap pekerjaan 

dan perusahaan  

3. Bagi saya 

kesesuaian jurusan 

dalam pekerjaan 

sangat penting 

guna 

meningkatkan 

efektifitas dalam 

bekerja agar 

pekerjaan dapat 

berjalan secara 

efektif dan efisien 

2.  Masa Kerja 

(  ) 

Masa kerja adalah 

lamanya seorang 

karyawan 

menyumbangkan 

tenaganya pada 

perusahaan tertentu 

(Cut Yunina 

Eriva,Islahuddin,D

arwanis,2013) 

 

 

A. Usia kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Beban Kerja 

 

 

 

 

1. Bagi saya tingkat 

usia bekerja sangat 

berpengaruh 

terhadap pekerjaan 

saya, semakin 

tinggi tingkat usia, 

semakin tinggi 

pula tingkat 

kepuasan kerja dan 

bertambahnya rasa 

tanggung jawab 

yang lebih pada 

pekerjaan saya 

2. Bagi saya usia 

bekerja dapat 

mempengaruhi 

status pekerjaan, 

pesangon/pensiun 

yang diberikan 

perusahaan kepada 

karyawan 

 

1. Bagi saya lama 

bekerja sangat 

menambah 

pengalaman saya 

dalam mengatasi 

masalah yang 

terjadi dalam 

pekerjaan karena 

mengatasi masalah 

adalah tanggung 

jawab masing-

masing karyawan 

terhadap 

pekerjaannya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penguasaan 

Terhadap 

Pekerjaan dan 

Peralatan 

 

2. Menurut saya 

tugas yang 

diberikan oleh 

pimpinan harus 

sesuai dengan 

kemampuan 

karyawan agar 

karyawan tersebut 

dapat memenuhi 

target yang telah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

 

1. Bagi saya dapat 

menguasai 

peralatan kerja 

yang disediakan 

oleh perusahaan 

itu merupakan 

kewajiban 

karyawan serta 

dapat menambah 

ketrampilan dan 

memiliki inisiatif 

dalam bekerja 

2. Bagi saya dalam 

bekerja itu, 

penguasaan aspek-

aspek peralatan 

dan teknik 

pekerjaan sangat 

ditamakan guna 

memuaskan 

pimpinan dan 

sebagai salah satu 

tanggung jawab 

karyawan terhadap 

pekerjaannya 

 

3.  Tanggung 

Jawab (Y) 

Tanggung jawab 

adalah kewajiban 

seseorang untuk 

melaksanakan 

fungsi-fungsi yang 

ditugaskan dengan 

sebaik-baiknya 

sesuai dengan 

pengarahan yang 

diterima (Edwin B. 

Flippo,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

A. Penggunaan 

Waktu Dalam 

kerja 

 

1. Saya sadar bahwa 

kehadiran adalah 

kewajiban para 

karyawan, oleh 

karena itu 

pimpinan serta 

karyawan yang 

lainnya tidak boleh 

datang terlambat 

ke kantor 

2. Bagi saya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerja Sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Integritas  

 

menyelesaikan 

kerjaan tepat 

waktu adalah hal 

yang utama guna 

mencapai target 

perusahaan serta 

memaksimalkan 

waktu yang 

tersedia untuk 

aktivitas lain 

 

1. Bagi saya bekerja 

dengan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik dengan 

rekan kerja atau 

tim akan 

cenderung 

berpikiran positif 

kepada orang lain 

2. Bagi saya mampu 

bersikap loyal dan 

disiplin dalam 

bekerja baik secara 

tim maupun 

kelompok itu 

merupakan 

kewajiban yang 

harus dilakukan 

oleh setiap 

karyawan 

 

1. Bagi saya dengan 

kejujuran dalam 

bekerja dapat 

menghasilkan 

aktivitas kerja 

sama dan tingkat 

prestasi yang 

tinggi 

2. Bagi saya 

mematuhi kode 

etik perusahaan 

untuk semua jenis 

pekerjaan yang 

dilakukan 

merupakan 

kewajiban bagi 

setiap karaywan 



 

   

Pendidikan (  ) 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel 

independen dan dependen. 
77

 Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian 

terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut ini: 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel 

yang akan diteliti yaitu pengaruh pendidikan (  ) dan masa kerja (  ) terhadap 

tanggung jawab karyawan (Y) dalam perspektif ekonomi islam. 
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 Masa Kerja (  ) 
 

  

Tanggung Jawab (Y) 



 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
78

 

Berdasarkan model penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H0: Pendidikan dan masa kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap tanggung 

jawab  karyawan PT BPRS MAU Bandar Lampung 

H1: Pendidikan dan masa kerja berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung 

jawab karyawan PT BPRS MAU Bandar Lampung 

H0: Pendidikan dan Masa kerja karyawan PT BPRS MAU Bandar Lampung tidak  

sesuai dalam perspektif ekonomi Islam 

H2: Pendidikan dan Masa kerja karyawan PT BPRS MAU Bandar Lampung 

sudah sesuai dalam perspektif ekonomi Islam 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

secara kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
79

 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 
80

 

Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu untuk mencari hubungan atau 

pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain.
81

 Asosiatif yang 

penulis maksud adalah penelitian ini menunjukkan ada tidaknya pengaruh 
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yang signifikan antara pengaruh pengembangan sumber daya manusia 

terhadap kualitas pelayanan publik. 

 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung dari objeknya dan 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Dalam penelitian ini 

penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari karyawan BPRS 

MAU Bandar Lampung. Data ini merupakan data utama yang penulis 

gunakan untuk mencari informasi mengenai pengaruh pengembangan 

sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan publik. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 

perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.
82

  

 Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dari perpustakaan, buku-

buku literatur, dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di BPRS 

MAU Bandar Lampung. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematika dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data 

dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan. 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
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proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
83

 

2. Interview (wawancara) 

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban tersebut di catat atau direkam. Seperti langsung wawancara dengan 

direktur BPRS MAU. Dalam pelaksaanannya penulis melakukan interview 

bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
84

 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenai 

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa 

catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat. 

Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah 

kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. 
85

 

4. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis 

oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket bersifat kooperatif dalam arti 

responden diharap bekerja sama dalam menyisihkan waktunya dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan 

petunjuk-petunjuk yang diberikan. 
86
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Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. Skala 

ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan 

untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang 

sama. Maka demikian tipe data yang digunakan adalah tipe interval. 
87

 

Untuk itu skor yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1) Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 5 

2) Jawaban setuju (S) diberi skor 4 

3) Jawaban netral (N) diberi skor 3 

4) Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor 2 

5) Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Didalam metodologi penelitian populasi adalah merupakan objek 

penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat 

berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga 

atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau 

berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian. 
88

 

Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target 

penelitian. Dalam penelitan ini yang menjadi populasi sebanyak 14 

karyawan. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
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dana, tenaga dan waktu. Disini penulis menggunakan seluruh populasi untuk 

dijadikan sampel, dengan menggunakan teknik proportionate stratified 

random sampling. 

 Proportionate Stratified Random Sampling digunakan bila populasi 

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang 

pendidikan yang berstrata, misal S1, S2, SMK.
89

 Jadi penulis menggunakan 

semua populasi untuk dijadikan sampel yaitu 14 karyawan. 

 

E. Metode Pengolah Data 

Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan cara: 

1. Editing Data 

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik 

atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 

2. Pengkodean data 

Pengkodean data adalah usaha mengklasifikasikan jawaban dari para 

responden menurut macamnya. Dalam melakukan pengkodean data, 

jawaban-jawaban responden diklasifikasikan dengan memberikan kode 

tertentu berupa angka. 

3. Tabulasi Data 

Tabulasi data adalah proses penyusunan dan analisis data dalam 

bentuk tabel. Dengan memasukkan data dalam tabel kita akan mudah 

melakukan analisis. Pembuatan sebuah tabel tergantung dari masalah, 

tujuan, dan hipotesis penelitian. 
90

 

 

F. Metode Analisis Data 
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Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat. 
91

  

Sebelum melakukan analisis regresi, untuk mendapat nilai yang baik maka 

penulis melakukan pengujian instrumen pengumpulan data yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian 

yang digunakan, setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai 

validitas alat yang digunakan. Suatu alat pengukuran dikatakan valid jika 

alat itu dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. 
92

  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di 

uji validitas. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana df = n-

2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka valid. 
93

  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur 

dapat dikatakan memiliki apabila digunakan berkali-berkali oleh peneliti 

yang sama atau oleh peneliti lain tetap akan memberikan hasil yang 

sama. 
94

  

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk 

                                                             
91

 Sugiono, Op. Cit., hlm. 44 
92

 Moh. Prabu Tika, Op. Cit., hlm. 65 
93

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustakabarupress, 2015), hlm. 108 
94

 Ikbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm. 15 



 

pertanyaan yang merupakan dimensi-dimensi suatu variabel dan disusun 

dalam suatu bentuk kuesioner. 

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan. 
95

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas 

bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji 

normal P Plot, Skewness dan Kurtosis atau Uji Kolmogorof smirnov. 

Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat. Tips nya adalah 

bahwa penguji dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan 

persepsi di antara beberapa pengamat. Dalam Ghozali untuk mendeteksi 

normalitas data dapat juga dengan uji kolmogorof smirnov dilihat dari 

nilai residualnya. Dikatakan normal bila nilai residualnya yang 

dihasilkan diatas nilai signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05.
96

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar perubah bebas. 

Multikolinearitas adalah keadaan jika suatu variabel bebas berkorelasi 

dengan satu atau lebih variabel bebas yang lainnya. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan problem multikolinearitas.
97

 Untuk mengetahui 

adanya multikolinearitas dapat dinilai. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan keperiode pengamatan lain. Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskedasitas pada suatu model dapat 

dilihat pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedasitas jika:
98

 

a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 

0, 

b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, 

c) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Jika hasil output Scatterplot demikan, maka tidak terjadi 

heteroskedasitas. 

3. Alat Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier berganda  

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh antara variabel independent terhadap variabel 

dependent. Formulasi regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
99

 

Y = a +       +       + e 

Dimana keterangan : 

Y = Variabel dependen (Tanggung Jawab) 

       = Variabel independen (Pendidikan) 

       = Variabel independen (Masa Kerja) 

A = Konstanta 

       = Koefisien regresi    

       = Koefisien regresi    

        =  Standar error 
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(  ,  ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. 

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Jika         <        pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

dinyatakan bahwa kedua variabel pendidikan dan masa kerja secara 

simultan tidak mempengaruhi tanggung jawab karyawan. Dengan 

demikian alternatif      ditolak dan hipotesis mula-mula      

diterima. 

b) Jika         >        pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

terbukti bahwa kedua variabel pendidikan dan masa kerja secara 

simultan mempengaruhi tanggung jawab karyawan. Dengan 

demikian alternatif      diterima dan hipotesis mula-mula      

ditolak. 

c. Uji Signifikansi Parameter (Uji T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan 

variasi independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05.
100

 

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

secara parsial atau mengetahui variabel mana yang lebih mempengaruhi 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 

(Semarang:Universitas Diponegoro,2013), hlm. 98  



 

tanggung jawab karyawan digunakan uji-t, dengan kaidah pengambilan 

keputusan sebagai berikut:
101

 

a) Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 0,05 dengan 

kriteria jika         >        maka    diterima dan   ditolak. 

b) Jika         <        pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

   diterima dan    ditolak. 

Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pengujian koefisiensi regresi variabel pendidikan 

   : Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap tanggung jawab 

karyawan 

   : Pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap tanggung 

jawab karyawan 

b) Pengujian koefisiensi regresi variabel masa kerja 

   : Masa kerja berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

tanggung jawab karyawan 

   : Masa kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap tanggung 

jawab karyawan 

d. Koefisiensi Determinasi (  )  

Pada model linier berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi 

untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dengan melihat besarnya koefisiensi determinasi totalnya (  ). Jika 

determinasi totalnya (  ) yang diperoleh mendekati satu maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya 

(  ) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A.  Gambaran PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Mitra Agro Usaha 

BPRS Mitra Agro Usaha merupakan konveksi dari Bank 

Konvensional. BPRS Mitra Agro Usaha atau yang sering dikenal dengan 

BANK MAU adalah satu-satunya di Lampung yang menyandang Bank 

“Muallaf” dari BPR Konvensional menjadi BPRS Syariah. Beralihnya 

BPR Mitra Agro Usaha menjadi BPRS Mitra Agro Usaha secara khusus 

adalah mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank 

dalam menetapkan tingkat suku bunga. Keinginan masyarakat terhadap 

adanya BPR tanpa bunga mendapat angin segar dengan adanya Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 

juli 2013 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Mitra Agro Usaha. Pada tanggal 02 September 2013 mulailah 

BPRS Mitra Agro Usaha beroperasional dengan sistem atau prinsip 

syariah. 

2. Dasar hukum berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/ 155/ DKBU tanggal 02 

Maret 2009 



 

b. Penegasan Badan Hukum Perseroan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No. AHU-21384. AH. 01. 01. Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 

2009 

c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 

12/17/KEP.GBI/DPG/2010 Tanggal 09 Maret 2010 

d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.  15 / 81 / KEP.GBI/ DPG 

/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Perubahan 

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha. 

e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor AHA-11535.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan 

Anggaran Dasar Perseroan. 

3. Lokasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertempat di Jl. Hayam Wuruk No. 95 

Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 35125, Indonesia. 

Telp. +62 721 258489, Fax +62 721 258754. 

4. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Visi : Menjadiakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah. 

b. Misi : Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

serta pelayanan yang memuaskan 

c. Moto : “Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas” 

 



 

5. Susunan pemilik dan pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Susunan pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

1) Dewan Komisaris 

a) Komisaris Utama : Ciknan Sawak 

b) Komisaris Anggota : Ir. H. M. Yusmaridh Etra 

2) Dewan Direksi 

a) Direktur Utama : Mat Amin, SE, Akt. 

b) Direktur  : Sri Sumarti 

3) Dewan Pengawas Syariah 

a) Ketua   : Drs. KH Mawardi AS 

b) Anggota   : Dr. Alamsyah 

b. Struktur Organisasi tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT BPRS Mitra Agro Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUPS 

DEWAN KOMISARIS 

1. H. Ciknan Sawak (Kom. Ut) 

2. M. Yusmaridh Etra (Kom. Agt) DPS 

1. KH. Mawardi As (Ketua) 

2. Alamsyah (Anggota) 
Dewan Direksi 

1. Mat Amin (Dirut) 

2. Sri Sumarti 

Manajer Marketing 

Agus Handoko 

Manajer Operasional 

Agrita Gita Pratiwi 

Financing Analyst 

Agus Handoko 

Accounting 

Ali Saputra 

 

Sales Officer 

1. Ifra Siswanto 

2. Chandra 

3. Muhammad Afandi 

4. Tatang Anggara 

5. Evi Ansori 

Customer Service 

Mira Aprilia 

Teller 

Ade Shela Putri 

Security 

--------- 

Office Boy 

Prima Hadi Saputra 

Funding Officer 

Risca Safitry 

Rini Rezeki 

Financing Support 

Merina Putri 



 

6. Prinsip Utama Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha  

Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha berpegang 

teguh pada prinsip utama sebagai berikut: 

a. Keimanan dan Takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-

prinsip syariah kedalam kehidupan manusia 

b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi dan misi semua elemen 

BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan 

sosial 

c. Kekeluargaan, yakni mengelola, pengurus serta anggota, dibangun rasa 

kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan 

pribadi 

d. Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat kerja yang tinggi, 

kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus 

belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik. 

7. Usaha Yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Maksud dan tujuan BPRS Mitra Agro Usaha adalah menjalankan 

usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha yang dijalankan 

oleh BPRS Mitra Agro Usaha adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan 

bentuk lainnya berdasarkan wadiah dan mudharabah. 



 

b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya 

terhadap para pengusaha mikro, kecil, koperasi serta perseorangan 

maupun kelompok 

c. Melakukan penyaluran dana 

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah 

e. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain, 

Bank Umum, dan Lembaga Keuangan Lainnya. 

f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah 

dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Produk-Produk PT BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Tabungan MAU Syariah iB: 

1) Tabungan MAU Syariah iB berakad Wadiah 

Tabungan MAU Syariah iB berakad wadiah merupakan dana 

titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh BPRS Mitra Agro 

Usaha. BPRS Mitra Agro Usaha menerima tabungan bebas, dengan 

akad wadiah yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank 

akan memberikan kadar profit kepada penabaung sejumlah tertentu 

dari bag hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, 

yang diperhitungkan tiap bulan. 



 

Berikut ini adalah keuntungan yang di dapatkan saat menabung 

di BPRS Mitra Agro Usaha: 

a) Aman, karena terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

b) Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan 

c) Layanan, layanan yang diberi oleh BPRS Mitra Agro Usaha 

adalah dengan jemput bola 

d) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan 

2) Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah 

Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah, merupakan 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana BPRS MAU 

bertindak sebagai (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik 

dana (shahibul mal). Pada BPRS Mitra Agro Usaha pembagian 

keuntungan ditanyakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 

3) Persyaratan Menabung di BPRS Mitra Agro Usaha: 

a) Persyaratan Perorangan; 

(1) Fotokopi identitas yang masih berlaku 

(2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

(3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,- (MAU Syariah iB) dan 

minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB) 

(4) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB) 

dan minimal Rp. 5.000,- (MAU Syariah iB Cerdas). 

 

 



 

b) Untuk Perusahaan 

(1) Fotokopi akta pendirian perusahaan / anggaran dasar, berikut 

AD perubahannya 

(2) Fotokopi SIUP, SITU, TDP dan NPWP 

(3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

(4) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-. 

b. Deposito MAU Syariah iB Mudharabah 

Deposito MAU Syariah iB Mudharabah merupakan investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah  dimana BPRS MAU bertindak 

sebagai pengelola dana (Mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana 

(Shahibul mal). Penarikan dana oleh nasabah BPRS MAU hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

1) Keuntungan yang didapat adalah: 

a) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

b) Bagi hasil yang kompetitif 

c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan 

d) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan 

nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat 

perpanjangan 

2) Persyaratan Deposito MAU Syariah iB 

a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku 

b) Mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening 



 

c) Setoran minimal Rp. 100.000,- 

c. Pembiayaan MAU Syariah iB 

1) Pembiayaan MAU Syariah iB Murabahah 

Pembiayaan MAU Syariah iB murabahah merupakan bentuk 

pembiayaan berakad murabahah, dimana BPRS Mitra Agro Usaha 

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal 

kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali 

oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + keuntungan 

pada saat jatuh tempo) 

2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa 

Pembiayaan MAU Syariah iB multijasa adalah pembiayaan 

dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana BPRS Mitra 

Agro Usaha memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka 

memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa 

diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 14 orang yang 

merupakan jumlah populasi dari karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung selama dua minggu dari tanggal 25 Mei-7 Juni 2017. 

Karakteristik responden diperoleh dari data responden yang berupa jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

 



 

1. Jenis Kelamin 

 Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 8 57,2 % 

Perempuan 6 42,9 % 

Jumlah 14 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan  bahwa jumlah responden 

paling banyak adalah laki-laki sebanyak 8 responden (57,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang bekerja di PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung adalah laki-laki. 

2. Usia 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia Frekuensi Presentase 

20-30 tahun 10 71,5 % 

30-40 tahun 4 28,6 % 

≥ 40 tahun 0 0 % 

Jumlah 14 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan usianya adalah 20-30 tahun sebanyak 10 

responden (71,5%), usia 30-40 tahun sebanyak 4 responden (28,6%) dan 

tidak ada yang berusia lebih dari 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yang bekerja di PT BPRS MAU Bandar Lampung 

adalah berusia 20-30 tahun. 

 

 



 

3. Pendidikan Terakhir 

       Tabel 4.3 

  Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan 

Terakhir 

Frekuensi Persentase 

SMA 9 64,3 % 

Diploma 3 21,5 % 

S1 2 14,3 % 

Jumlah 14 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan pendidikan terkahir adalah SMA sebanyak 9 

responden (64,3%), Diploma sebanyak 3 responden (21,5%), dan S1 

sebanyak 2 responden (14,3%).  Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang bekerja di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

adalah SMA. 

4. Lama Bekerja 

   Tabel 4.4 

   Lama Bekerja Responden 

Lama Bekerja Frekuensi Persentase 

3-6 bulan 7 50,0 % 

1-2 tahun 1 7,2 % 

≥ 2 tahun 6 42, 9 % 

Jumlah 14 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang terkumpul berdasarkan lama bekerja adalah 3-6 bulan sebanyak 7 

responden (50,0%), 1-2 tahun sebanyak 1 responden (7,2%), dan ≥ 2 tahun 

sebanyak 6 responden (42,9%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 



 

responden yang bekerja di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

bekerja selama 3-6 bulan. 

 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Distribusi jawaban responden yang diperoleh dari hasil penyebaran 

kuesioner Pengaruh Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap Tanggung Jawab 

Karyawan Menurut Perspektif Islam (Studi Pada Karyawan PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung). 

1. Pendidikan (  ) 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Pendidikan 

No Item 

Jawaban 

SS S RR TS STS Total 

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

1 P1 5 35,8% 9 64,3% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

2 P2 6 42,9% 8 57,2% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

3 P3 4 28,6% 10 71,5% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

4 P4 3 21,4% 10 71,5% 1 7,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

5 P5 7 50,0% 7 50,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

6 P6 5 35,8% 6 42,8% 2 14,3% 1 7,2 % 0 0,0 % 14 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada 

item no. 3 yaitu pendidikan dapat mengembangkan potensi diri untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan akhlak mulia, dengan persentase 

71,5% atau 10 Responden, dan item no. 4 yaitu pengetahuan yang karyawan 

miliki efektif dalam menunjang pekerjaan, dengan persentase 71,5% atau 10 

Responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 



 

dan pengetahuan yang karyawan miliki dalam pekerjaan itu dapat 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan 

dan akhlak mulia. 

2. Masa Kerja (  ) 

       Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Masa Kerja 

No Item 

Jawaban 

SS S RR TS STS Total 

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

1 P7 6 42,9% 7 50,0% 0 0,0 % 1 7,2% 0 0,0 % 14 100% 

2 P8 4 28,6% 10 71,5% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

3 P9 7 50,0% 7 50,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

4 P10 4 28,6% 10 71,5% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

5 P11 4 28,6% 10 71,5% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

6 P12 5 35,7% 8 57,2% 1 7,2% 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil jawaban setuju terdapat pada item no. 8 yaitu 

bekerja dapat mempengaruhi status pekerjaan, Pesangon/pensiun yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya dengan persentase 71,5% atau 

10 responden, dan item no. 10 yaitu tugas yang diberikan oleh pimpinan 

harus sesuai dengan kemampuan karyawan agar karyawan tersebut dapat 

memenuhi target perusahaan dengan persentase 71,5% atau 10 responden, 

serta item no. 11 yaitu menguasai peralatan kerja yang disediakan 

perusahaan merupakan kewajiban karyawan serta dapat menambah 

keterampilan dan menambah inisiatif dalam bekerja.  

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menguasai 

peralatan kerja yang disediakan perusahaan merupakan kewajiban karyawan 



 

agar dapat memenuhi target perusahaan serta dapat mempengaruhi status 

pekerjaannya (bertambahnya uang pesangon/pensiun karyawan). 

3. Tanggung Jawab (Y) 

         Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Tanggung Jawab 

No Item 

Jawaban 

SS S RR TS STS Total 

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

1 P13 7 50,0% 7 50,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

2 P14 6 42,9% 8 57,2% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

3 P15 7 50,0% 7 50,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

4 P16 8 57,2% 6 42,9% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

5 P17 7 50,0% 7 50,0% 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

6 P18 4 28,6% 9 64,3% 1 7,2% 0 0,0 % 0 0,0 % 14 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil jawaban setuju terdapat pada item no. 18 yaitu 

mematuhi etika perusahaan untuk semua jenis pekerjaan yang dilakukan 

merupakan kewajiban bagi setiap karyawan maupun divisi, dengan 

persentase 64,3% atau 9 responden. Berdasarkan data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung telah mematuhi etika yang ada diperusahaan dengan baik. 

 

D. Hasil dan Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 



 

kuesioner itu sendiri. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r kritis untuk penelitian ini diterapkan sebesar 0,30. 

Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 14 responden dan tingkat 

signifikansi 0,30 (30%). Apabila hasil korelasi di bawah 0,30, maka 

dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga 

harus dibuang. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Pendidikan 

Item r hitung r kritis Keterangan 

P1 0,486 0,30 Valid 

P2 0,388 0,30 Valid 

P3 0,612 0,30 Valid 

P4 0,446 0,30 Valid 

P5 0,555 0,30 Valid 

P6 0,413 0,30 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan Pendidikan dalam kuesioner mempunyai nilai         >         

0,30, maka pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Masa Kerja 

Item r hitung r kritis Keterangan 

P7 0,692 0,30 Valid 

P8 0,405 0,30 Valid 

P9 0,492 0,30 Valid 

P10 0,045 0,30 Valid 

P11 0,542 0,30 Valid 

P12 0,059 0,30 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan masa kerja dalam kuesioner mempunyai nilai         >         

0,30, maka pertanyaan tersebut valid. 



 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Tanggung Jawab 

Item r hitung r kritis Keterangan 

P13 0,430 0,30 Valid 

P14 0,482 0,30 Valid 

P15 0,684 0,30 Valid 

P16 0,330 0,30 Valid 

P17 0,461 0,30 Valid 

P18 0,382 0,30 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan tanggung jawab dalam kuesioner mempunyai nilai         > 

        0,30, maka pertanyaan tersebut valid. 

b.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang ditanyakan 

valid. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memiliki Cronbach Alpha > 0,60. 

Perhitungan nilai koefisiensi untuk instrumen penelitian yang digunakan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Pendidikan 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbanch 

Alpha 

Keterangan 

P1 0,826 0,60 Reliabel 

P2 0,830 0,60 Reliabel 

P3 0,821 0,60 Reliabel 

P4 0,827 0,60 Reliabel 

P5 0,822 0,60 Reliabel 

P6 0,834 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 



 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, seluruh item pertanyaan dalam 

kuesioner Pendidikan mempunyai Cronbach Alpha > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa indtrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas Masa Kerja 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbanch 

Alpha 

Keterangan 

P7 0,811 0,60 Reliabel 

P8 0,830 0,60 Reliabel 

P9 0,825 0,60 Reliabel 

P10 0,844 0,60 Reliabel 

P11 0,824 0,60 Reliabel 

P12 0,848 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, seluruh item pertanyaan dalam 

kuesioner masa kerja mempunyai Cronbach Alpha > 0,60, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dikatakan reliabel. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Tanggung Jawab 

Item 
Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbanch 

Alpha 

Keterangan 

P13 0,828 0,60 Reliabel 

P14 0,826 0,60 Reliabel 

P15 0,816 0,60 Reliabel 

P16 0,833 0,60 Reliabel 

P17 0,827 0,60 Reliabel 

P18 0,831 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, seluruh item pertanyaan dalam 

kuesioner tanggung jawab mempunyai Cronbach Alpha > 0,60, maka 



 

dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan 

reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik 

digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal.
103

 Normalitas 

data dapat dilihat dengan menggunakan uji normalitas Kolmogrof-

Smirnov dengan alat ukur SPSS 16.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Pendidikan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pendidikan 

N 

Normalitas Parameter          Mean 

                                               Std. Deviation 

Most Extreme                        Absolute 

                                               Positive 

                                               Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

      

14 

25.79 

2.806 

.309 

.309 

-.191 

1.157 

.138 

a. Test distribution is Normal 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat disimpulkan bahwa data yang 

diuji berdistribusi normal karena tingkat signifikansinya sebesar > 0,05 

yaitu 1,157, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas Masa Kerja 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Masa Kerja 

N 

Normalitas Parameter          Mean 

                                               Std. Deviation 

Most Extreme                        Absolute 

                                               Positive 

                                               Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

      

14 

25.93 

2.401 

.234 

.151 

-.234 

.877 

.425 

a. Test distribution is Normal 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat disimpulkan bahwa data yang 

diuji berdistribusi normal karena tingkat signifikan sebesar > 0,05 yaitu 

sebesar 0,877, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas Tanggung Jawab 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Tanggung 

Jawab 

N 

Normalitas Parameter          Mean 

                                               Std. Deviation 

Most Extreme                        Absolute 

                                               Positive 

                                               Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

      

14 

26.71 

2.463 

.222 

.222 

-.135 

.830 

.496 

a. Test distribution is Normal 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 



 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat disimpulkan bahwa data yang 

diuji berdistribusi normal karena tingkat signifikannya sebesar > 0,05 

yaitu 0,830, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas.
104

 Multikolinearitas data 

dapat dilihat dari Tolerance Value atau variance inflation faktor. Jika 

VIF yang dihasilkan > 0,1 atau nilai VIF atau lebih kecil dari 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

              

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statisrics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1      (Constanta) 

        Pendidikan 

        Masa Kerja 

16.950 

.124 

.254 

9.363 

.255 

.298 

 

.141 

.247 

1.810 

.484 

.850 

.098 

.638 

.413 

 

.975 

.975 

 

1.025 

1.025 

a. Dependent Variable: tanggung jawab 

Sumber : Data Primer Dioah, 2017 

Berdasarkan  tabel 4.17 diatas dapat disimpulkan bahwa data yang 

diuji tidak terjadi multikolinearitas karena nilai Tolerance semua variabel 

independen lebih besar dari 0,10 yaitu 0,975 dan nilai VIF semua 

variabel independen lebih kecil dari 10,0 yakni sebesar 1,025. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

                                                             
104

 Ibid. hlm.227 



 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 

dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau 

dibawah saja, penyebaran titik-titik tidak boleh mebentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan kemudian melebar 

kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Berdasarkan output 

SPSS diperoleh chart sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan chart diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik yang menyebar keatas dan dibawah 0, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi  heteroskedastisitas 

3. Hasil Uji Hipotesis 



 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi atau 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen 

terhadap variabel dependen. Regresi berganda dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

              

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1      (Constanta) 

Pendidikan 

Masa Kerja 

16.950 

.124 

.254 

9.363 

.255 

.298 

 

.141 

.247 

1.810 

.484 

.850 

.098 

.638 

.413 

a. Dependent Variable: tanggung jawab 

Sumber : Data Primer Dioah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai hubungan 

antara variabel pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab 

karyawan α = (16,950). maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 16,950 + 0,124    + 0,254    + e 

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan (  ) mempunyai arah regresi positif dengan tanggung jawab 

karyawan yaitu b1 = 0,124 yang berarti apabila pendidikan mengalami 

peningkatan 1% maka tanggung jawab karyawan akan mengalami 

peningkatan sebesar 12,4% dengan asumsi variabel lain konstan. 

Koefisiensi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara 

pendidikan dan tanggung jawab. Semakin tinggi pendidikan seorang 



 

karyawan, maka tanggung jawab karyawan akan semakin meningkat. 

Semakin rendah pendidikan seorang karyawan maka tanggung jawab 

karyawan belum tentu semakin berkurang.  

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel masa 

kerja (  ) juga mempunyai arah regresi positif dengan tanggung jawab 

karyawan yaitu b2 = 0,254 yang berarti apabila masa kerja mengalami 

peningkatan 1% maka tanggung jawab akan mengalami peningkatan 1% 

maka tanggung jawab karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 

25,4% dengan asumsi variabel yang lain. Koefisiensi bernilai positif 

berarti terjadi hubungan positif antara masa kerja dan tanggung jawab 

karyawan. Semakin rendah masa kerja seseorang karyawan, maka 

tanggung jawab akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, 

semakin tinggi masa kerja maka tanggung jawab akan berkurang. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini untuk menguji pengaruh pendidikan dan masa kerja 

terhadap tanggung jawab karyawan (studi pada karyawan PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung) secara simultan. Pengujian 

hipotesis ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. Untuk pengujian 

secara simultan dilakukan analisis masing-masing koefisien regresi. Hasil 

analisis regresi berganda simultan dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji F (Simultan) 



 

ANOV   

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1      Regression 

        Residual 

        Total 

7.250 

71.607 

78.857 

2 

11 

13 

3.625 

6.510 

.557 .58   

a. Predictors: (Costant), Masa Kerja, Pendidikan 

b. Dependent Variabel: Tanggung Jawab 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 

1) Jika F hitung > F tabel, maka    ditolak dan    diterima 

2) Jika F hitung < F tabel, maka    diterima dan    ditolak 

Atau  

1) Jika p < 0.05, maka    ditolak dan    diterima 

2) Jika p > 0.05, maka    diterima dan    ditolak 

Dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan df1 = 2 dan 

df2 = 11 maka tabel dapat F (2;11) = 3,98. Dalam perhitungan diperoleh 

F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu 0,557 < 3,98 sehingga    diterima. 

Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,588 yaitu > 0,05 

maka keputusannya juga menerima    yang berarti hal ini menunjukkan 

bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh positif antara pendidikan 

dan masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan (studi pada PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung) 

c. Uji Signifikansi Parameter (Uji t ) 

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah pendidikan dan masa 

kerja secara parsial berpengaruh terhadap tanggung jawab karyawan 

(studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), yang dapat 

dilihat dari besarnya t hitung terhadap t tabel dengan uji 2 sisi. Dalam 



 

penelitian ini diketahui n = 14 pada tingkat signifikansi 5%. Pada tingkat 

kesalahan (α = 0,05) dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t 

tabel (13;0,025) sebesar 2,160 sedangkan t hitung dari independent 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji t (Parsial) 

              

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statisrics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1     (Constanta) 

        Pendidikan 

 Masa Kerja 

16.950 

.124 

.254 

9.363 

.255 

.298 

 

.141 

.247 

1.810 

.484 

.850 

.098 

.638 

.413 

 

.975 

.975 

 

1.025 

1.025 

a. Dependent Variable: tanggung jawab 

Sumber : Data Primer Dioah, 2017 

Pengujian t test menggunakan uji dua sisi 

1) Jika –t tabel < t hitung < t tabel maka    diterima 

2) Jika t hitung < -t tabel dan t hitung > t tabel maka    ditolak 

Atau  

1) Jika p < 0.05, maka   ditolak dan    diterima 

2) Jika p >0.05, maka    diterima dan    ditolak 

Dari hasil perhitungan regresi linier di atas maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Y = 16,950 + 0,124    + 0,254    + e 

Dari persamaan diatas tersebut dapat dijelaskan: 

a) H1 menyatakan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tanggung jawab karyawan. 



 

Berdasarkan analisis data pengujian H1 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 0,484. Probabilitas kesalahan sebesar 0,638 > 0,05. Dengan 

demikian t hitung berada pada daerah    diterima dan    ditolak 

maka angka tersebut menunjukkan nilai negatif signifikan yang 

artinya tidak terdapat pengaruh positif antara pendidikan terhadap 

tanggung jawab karyawan. Pernyataan H1 ditolak. 

b) H2 menyatakan masa kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tanggung jawab karyawan. 

Berdasarkan analisis data pengujian H2 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 0,850. Probabilitas kesalahan sebesar 0,413 > 0,05. dengan 

demikian t hitung berada pada daerah    diterima dan    ditolak 

maka angka tersebut menunjukkan nilai yang negatif signifikan yang 

artinya tidak terdapat pengaruh antara masa kerja terhadap tanggung 

jawab karyawan. Pernyataan H2 ditolak. 

d. Uji Koefisiensi Determinasi (R) 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Detreminasi 

Model Summar   

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 .30   .292 .273 1.551 

a. Predictors: (Constant), Masa Kerja, Pendidikan 

b. Dependent Variabel: Tanggung Jawab 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat dilihat dari 

Adjusted R Square sebesar 0,273 menunjukkan bahwa tanggung jawab 

karyawan (studi pada karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 



 

Lampung) dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu pendidikan dan masa kerja 

sebesar 27,3% sisanya 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 

4. Analisis Data 

a. Pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap tanggung jawab 

karyawan 

1) Uji t (Parsial) 

a) Pengaruh pendidikan terhadap tanggung jawab karyawan 

Menurut teori Veithzal Rivai dan Sylviana Murni Pendidikan 

adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku 

seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. 

Pendidikan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai 

untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 0,484 dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,638 > 0,05. 

Dengan demikian t hitung berada pada    diterima dan    ditolak 

dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif 

terhadap tanggung jawab karyawan. 

Secara parsial variabel pendidikan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tanggung jawab karyawan. Hal tersebut berarti 

menunjukkan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi tanggung 



 

jawab karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan 

yang berkelanjutan belum tentu memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap pekerjaannya hal ini tergantung dari tanggung 

jawab kinerja masing-masing. Salah satu contohnya : Office Boy, 

dia tidak berpendidikan tetapi bertanggung jawab  atas 

pekerjaannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan 

secara mutlak tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab 

karyawan hal ini tergantung dari tugas masing-masing karyawan. 

b) Pengaruh masa kerja terhadap tanggung jawab karyawan 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 0,850 dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,413 > 0,05. 

dengan demikian t hitung berada pada    diterima dan    ditolak 

dan dapat disimpulkan bahwa masa kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tanggung jawab karyawan. 

Secara parsial variabel masa kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tanggung jawab karyawan. Hal tersebut berarti 

menunjukkan bahwa masa kerja tidak mempengaruhi tanggung 

jawab karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki masa kerja 

yang lama belum tentu memiliki tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pekerjaannya. Salah satu contohnya karyawan baru lebih 

bagus bekerjanya dari pada karyawan lama karena karyawan baru 



 

diawasi oleh pemimpin perusahaan begitupula sebaliknya. 

Karyawan lama belum tentu lebih bagus dari karyawan baru karena 

jarang diawasi oleh pimpinan. Berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan 

gambaran umum perusahaan yang telah peneliti lakukan pada 

karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2) Uji  F (Simultan) 

Secara simultan variabel bebas pendidikan dan masa kerja 

berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel terikat tanggung 

jawab karyawan. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa pendidikan 

dan masa kerja secara bersama-sama berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tanggung jawab karyawan pada PT BPRS  Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, artinya hal ini sesuai dengan gambaran umum 

perusahaan bahwa pendidikan dan masa kerja tidak berpengaruh 

terhadap tanggung jawab karyawan hal ini tergantung dari tanggung 

jawab masing-masing karyawan. 

3) Uji R (Koefisiensi Determinasi) 

Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat dari 

Adjusted R Square sebesar 0,273 menunjukkan bahwa tanggung jawab 

karyawan (studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung) 

dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu pendidikan dan masa kerja sebesar 

27,3% sisanya 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 



 

b. Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap Tanggung Jawab Karyawan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menjalankan perusahaan terutama dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang karyawan harus memastikan 

bahwa aspek dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan atau 

dalam bekerja harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Tidak hanya seorang bawahan atau karyawan, seorang pemimpin pun 

harus memiliki pendidikan yang memadai dalam melakukan 

pekerjaannya guna mewujudkan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan hasil observasi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung, karyawan yang bekerja memiliki pendidikan yang 

beragam mulai dari SMA hingga Sarjana. Pendidikan yang berkelanjutan 

dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan guna 

meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja 

perusahaan. Dalam Islam pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap 

muslim, oleh karenanya banyak ayat maupun hadits yang menjelaskan 

pentingnya mencari ilmu. Seperti yang tertuang dalam ayat Al-Qur‟an 

yang pertama kali yang menjelaskan tentang perintah membaca yang 

terdapat dalam Qs. Al-Alaq {96} : 1-5 

                             

                               



 

Artinya : (1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang  menciptakan 

(2)Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3)Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah (4)Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam (5)Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya (Qs. Al-Alaq {96} : 1-5). 

 

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas dalam Islam mancari ilmu 

merupakan hal yang wajib dan utama bagi setiap muslim. Allah SWT 

akan mengangkat derajat orang yang berilmu seperti yang diterangkan 

dalam Qs Al-Mujadilah {58} : 11 

                          

                       

                     

 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu:"Berlapang-lapanglah dalam majlis",Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (Qs Al-Mujadilah {58}:11) 

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bersemangat menuntut ilmu, 

berlapang dada, menyiapkan kesempatan belajar, menyiapkan segala 

sumberdaya untuk meningkatkan keilmuan kita, dan senantiasa 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim untuk memperdalam ilmu. 

Seperti yang dijelaskan tentang anjuran memperdalam ilmu 

agama dalam Qs. At-Taubah {09}:122 



 

                          

                          

    

 

Artinya: “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Qs At-

Taubah{09}:122). 

 

Dalam surat tersebut menjelaskan anjuran memperdalam ilmu 

atau pengetahuan tentang agama untuk memberi peringatan dan untuk 

menjaga diri. Menjaga diri tersebut bisa diartikan bahwa dengan 

memiliki ilmu agama maka kita dapat menjaga keimanan kita, sehingga 

tidak berpengaruh dengan ajaran yang lain. 

Pandangan Islam terhadap pendidikan sangat penting oleh 

karenanya dalam proses pendidikan baik formal maupun non formal 

harus didasarkan kepada nilai-nilai Islam didalamnya, karena salah satu 

fungsi dari pendidikan adalah untuk mencetak generasi penerus bangsa, 

namun pendidikan yang ada saat ini lebih mementingkan pada nilai 

kognitifnya saja sehingga banyak sekali orang-orang yang cerdas di 

Indonesia namun tidak memiliki dasar keimanan yang baik, sehingga 

ketika seseorang itu bekerja dalam suatu perusahaan atau lembaga yang 

lainnya banyak melakukan penyimpangan seperti korupsi dll. 



 

Masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan 

tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga kerja dapat 

mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari 

kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tertentu agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk 

penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang yang 

memiliki masa kerja yang cukup lama akan bertambah pengalaman 

dalam jenis pekerjaannya sehingga dapat menangani masalah yang 

terjadi dalam pekerjaannya. Menurut Purwadarminto pengalaman adalah 

suatu keadaan, situasi dan kondisi yang pernah dialami (dirasakan), 

dijalankan dan dipertanggung jawabkan dalam praktek nyata.  

Tujuan masa kerja menyebutkan bahwa ada berbagai macam 

tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman kerja. Adapun tujuan 

masa kerja adalah sebagai berikut : 

a. Mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman 

kerja dalam berbagai bidang 

b. Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang serng muncul di 

kalangan tenaga kerja 

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan 

pengetahuan, masa kerja, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah : 

                 



 

Artinya : karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Qs 

Al-Qashash {28} 26) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang mu‟min yang dapat dipercaya dalam 

bekerja patut diangkat menjadi pegawai atau karyawan selagi dia mampu 

bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. 

 Dalam al-qur‟an maupun hadits telah banyak diutarakan tentang 

anjuran bekerja dan bagaimana bekerja yang baik. Bahkan Allah SWT 

telah dengan tegas memerintahkan manusia untuk mengembara dimuka 

bumi mencari karunianya dan menikmati hasl-hasil alam.  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjadikan kerja sebagai salah 

satu penentu kekhalifahan manusia dan menjadikan setiap bentuk kerja 

sebagai dari ibadah, dan allah mewajibkan setiap muslim untuk 

berlomba-lomba mencari rezeki yang telah Allah berikan di bumi. 

Kinerja merupakan hasil pencapaian nyata oleh individu dengan 

mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai 

dengan orientasi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Tanggung jawab 

dapat dikatakan sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan bagi seseorang 

agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. 

Pendidikan dan masa kerja adalah variabel yang pasti terdapat pada 

dalam diri setiap individu yang dapat digunakan untuk mengukur 

tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya. Tidak terkecuali bagi 

sumber daya manusia muslim, yang juga merupakan potensi yang luar 

biasa bagi peningkatan produktifitas perusahaan. Adapun ciri-ciri khusus 

pada pribadi muslim yang produktif adalah sebagai berikut: 



 

1. Kesesuaian kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengamalan 

khusus kepribadian ini pada tuntutan kesuksesan kerja. Setiap 

pekerjaan mengharapkan adanya kemampuan, keahlian, keterampilan 

dan pengalaman pelakunya. 

2. Banyaknya ragam kecenderungan psikis kepribadian ini untuk 

menjalankan suatu profesi. Orang tersebut memprioritaskan suatu 

pekerjaan dengan senang hati. Ia bekerja penuh dengan motivasi, 

semangat dan kepuasan. 

Dalam al-qur‟an maupun hadits telah banyak di utarakan tentang 

anjuran bekerja dan bagaimana bekerja yang baik. Bahkan Allah SWT 

telah dengan tegas memerintahkan manusia untuk mengembara dimuka 

bumi mencari karunianya dan menikmati hasil-hasil alam. Seperti yang 

diterangkan dalam QS. Al-Jum‟ah:10 

                          

           

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di  muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jum‟ah : {62} 10) 

 

Allah menjadikan kerja sebagai salah satu penentu kekhalifahan 

manusia dan menjadikan setiap bentuk kerja sebagai dari ibadah, maka 

jelaslah bahwa dalam pandangan Islam manusia harus selalu produktif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, para karyawan melakukan 



 

pekerjaan dengan berlandaskan pada tanggung jawab dalam bekerja yang 

dilakukan Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut: 

1. Bekerja Sampai Tuntas 

Untuk dapat berhasil dalam bekerja, maka pekerjaan harus 

diselesaikan dengan baik atau tuntas. Bekerja dengan tuntas dapat 

diartikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang 

sangat memuaskan, proses kerjanya yang baik, dan semuanya dapat 

dilakukan apabila semua proses pekerjaan direncanakan dengan baik, 

dan dilaksanakan dengan baik dengan dukungan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagai 

umat Islam dalam bekerja harus rapi, bekerja rapi menuntut 

profesionalitas yang tinggi. 

Berdasakan hasil wawancara dengan bapak Mat Amin karyawan 

pada PT BPRS Mitra Agro Usaha sebagian sudah bekerja dengan 

tuntas dan sebagian belum tuntas. Maksimal dalam bekerja yang 

dimaksudkan adalah mulai dari kedisplinan karyawan dalam masuk 

kerja dan melaksanakan tugas yang diberikan terselesaikan dengan 

baik dan tepat waktu. 

Para karyawan yang bekerja pada PT BPRS MAU sebagian 

selalu berangkat kerja tepat waktu dan sebagian lagi tidak tepat waktu, 

kekurang disiplinan ini sudah menggambarkan kurangnya rasa 

tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mulk {62} : 2 



 

                                     

Artinya : “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Pengampun”. (Qs. Al-Mulk {62}:2) 

 

Amalan yang dimaksud adalah perbuatan baik dan buruk yang 

telah dikerjakan, termasuk ketika bekerja. Maka manakah diantara 

kalian yang sungguh-sungguh baik dan tuntas dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh yang akan 

mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Maka karyawan harus 

bekerja profesional yaitu dengan bekerja sesuai dengan teknis dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

2. Bekerja Dengan Jujur 

Bekerja dengan jujur dapat diartikan bekerja untuk mencapai 

tujuan dengan tidak berbohong, tidak berhianat dan dapat dipercaya 

dalam ucapan maupun perbuatan. Semua pekerjaan yang kita lakukan 

pasti akan dipertanggung jawabkan, maka pada dasarnya kita harus 

bekerja dengan baik dan jujur. Islam sangat menjunjung tinggi 

kejujuran, Islam sangat tidak menghendaki tindakan ketidakjujuran, 

dan ancaman tidak masuk surga. Oleh sebab itu, etos jujur ini harus 

terus dikembangkan mulai dari diri kita, keluarga teman dan tetangga 

serta masyarakat, dapat dimulai dengan tidak berdusta, tidak 

berkhianat, tidak mengingkari janji, tidak membual dan tidak 

menunda-nunda pekerjaan dan membayar pada hutang. 



 

Kejujuran merupakan nikmat Allah SWT sekaligus penopang 

utama bagi berlangsungnya kehidupan dan Islam. Sedangkan sifat 

bohong merupakan ujian terbesar jika menimpa seseorang, karena 

berbohong merupakan penyakit yang menggerogoti dan 

menghancurkan Islam. Seseorang yang membiaskan berprilaku jujur 

niscaya dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya 

dusta itu menunjukkan kepada kemungkaran, sedangkan kemungkaran 

menjerumuskan ke neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Qs. An-Nahl{16}:105 

                       

       

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka 

Itulah orang-orang pendusta” (Qs. An-Nahl {16}:105) 

 

Maka Allah mewajibkan pada orang-orang yang beriman untuk 

jujur karena kejujuran merupakan salah satu dari konsekuensi 

keimanan dan juga menunjukkan bahwa berdusta merupakan tanda 

hatinya tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karenanya sangat wajar 

jika sifat dusta dijadikan salah satu tanda-tanda orang munafik, karena 

orang munafik adalah orang yang hatinya tak beriman walaupun 

lahiriyahnya dia menampakkan keimanan kepada Allah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT BPRS MAU 

Bandar Lampung, pada implikasinya untuk mengetahui karyawan 



 

pada PT BPRS Mitra Agro Usaha sudah bekerja dengan jujur atau 

belum tidak dapat diketahui secara detail. Karena sifat jujur itu 

bergantung pada masing-masing sifat dari karyawan. Kejujuran 

karyawan dapat diketahui dengan menilai kualitas dan kuantitas hasil 

kerjanya. 

Kualitas kerja dapat terlihat dari proses bekerja. Yang pertama 

adalah kedisiplinan karyawan, karyawan tidak diperbolehkan datang 

terlambat karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tetapi 

kenyataannya masih saja terdapat karyawan yang datang tidak tepat 

waktu. 

3. Bekerja Dengan Kelompok 

Bekerja dengan kelompok dapat diartikan bahwa melakukan 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang 

lain atau beberapa orang lain. Telah dipahami bahwa Allah 

menciptakan manusia berbeda-beda, namun demikian satu sama lain 

dapat bekerjasama dalam rangka mencapai tujuannya. Pada saat ini 

dapat disadari bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang 

terbatas baik dalam pengetahuan, ketrampilan dan tingkah lakunya. 

Kerja kelompok atau team work dalam era modern dapat 

dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu kerjasama yang sukarela dan 

terpaksa. Pada kenyataannya kerjasama yang terpaksa ini kurang 

berhasil. Kerjasama yang sukarela umumnya relativ berhasil karena 



 

mempunyai semangat bersama, dan menimbulkan rasa cinta terhadap 

pekerjaan. 

Kerjasama yang ada pada karyawan mampu menyelesaikan 

tugas yang diberikan dengan baik. Sebab hasil tugas karyawan akan 

mempengaruhi hasil kerja secara keseluruhan. Apabila terdapat 

karyawan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka 

dia akan mendapatkan teguran dan harus lebih baik. Itu adalah sistem 

yang berlaku di perusahaan sebagai suatu aplikasi dari pemberdayaan 

pada sumber daya manusia (SDM).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung para karyawan bekerja sama dengan 

baik. Sebab dengan demikian mereka akan selalu bekerja sama dalam 

mewujudkan hasil kerja sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah {5}:2 

                            

                         

                         

                           

                           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 



 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-

kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya. (Qs. Al-Maidah {5}:2) 

 

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa kerja sama dan 

tolong menolong itu sangat penting dalam kebaikan, dan kita juga 

dilarang melakukan kerja sama dan tolong menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Berbuat kebaikan akan membuat diri selalu 

bertakwa kepada Allah yang bertujuan untuk mengharapkan ridho dan 

pahala yang berlimpah. Menjauhi berbuat dosa dan pelanggaran misal 

tidak berprilaku jujur akan jauh lebih baik, sebab sesungguhnya siksa 

Allah sangat berat dan kita sebagai manusia tidak akan sanggup untuk 

menanggung siksa dari Allah SWT. 

4. Bekerja keras 

Kerja keras dapat diartikan sebagai bekerja dengan penuh 

semangat atau penuh motivasi. Manusia merupakan ciptaan Allah 

yang sempurna manusia diberikan tubuh yang sempurna lengkap 

dengan indranya serta kemampuan berfikir. Oleh sebab itu sudah 

selayaknya umat Islam memacu diri untuk berbuat yang terbaik dalam 

hidupnya, dan bermanfaat di dunia dan bermakna di akhirat nanti. 

Allah menyuruh kita bekerja keras, apabila suatu urusan selesai maka 

kita harus melakukan urusan yang lain. Allah SWT berfirman dalam 

Qs. An-Najm {53}:39 



 

                

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya,” (Qs. An-Najm {53}: 39) 

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa manusia akan 

memperoleh hasil atas perbuatannya selama dimuka bumi, apabila 

mau bekerja keras maka ia akan memperoleh hasil yang 

diinginkannya karena telah mau berusaha untuk mewujudkannya. 

Namun jika hanya bermalas-malasan untuk bekerja maka ia tidak akan 

memperoleh apapun meskipun dengan sering meminta atau berdoa 

kepada Allah. Karena Allah akan mengabulkan keinginan hambanya 

jika mereka mau meminta atau berdo‟a dan juga mau berusaha untuk 

mewujudkan keinginannya. Maka dalam hidup sangat memerlukan 

kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Pada implikasinya masih terdapat sebagian karyawan PT BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang kurang bertanggung jawab 

atas tugas yang telah diberikan. Misal dilihat dari kedisplinan nya, 

masih terdapat beberapa karyawan yang datang terlambat dan pulang 

sebelum waktu kerja habis. Walaupun begitu para karyawan sudah 

mencoba bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5. Bekerja sebagai bentuk pelayanan 

Bekerja sebagai bentuk pelayanan dapat diartikan dalam bekerja 

sebagai bentuk melayani kebutuhan orang lain. Bentuk kerja sebagai 

pelayanan juga lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya 



 

beribadah dan berdoa saja. Sesungguhnya orang yang dilayani 

ternyata tidak dipandang lebih baik dibandingkan dengan orang yang 

melayani, walaupun yang dilayani tersebut banyak berdzikir dan 

beribadah. Hal ini juga menunjukkan bahwa bekerja dalam rangka 

melayani tidaklah hina namun mulia. Nabi juga mengharamkan 

pelecehan atas pekerjaan tertentu, beliau mendidik sahabatnya bahwa 

kemuliaan terdapat pada pekerjaan dan kehinaan terdapat pada orang 

yang bersandar kepada orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner menunjukkan 

bahwa karyawan sudah bekerja dengan maksimal sebagai bentuk 

pelayanan. Meskipun pada aplikasinya masih terdapat karyawan yang 

bekerja dengan semaunya sendiri. Bekerja sebagai bentuk pelayanan 

bagi karyawan yakni mampu melaksanakan tugas dengan baik dan 

berkualitas.  

Dalam Islam bekerja adalah kewajiban, tetapi hakikat bekerja 

adalah bagian dari ibadah, dilakukan dengan sungguh-sungguh, 

sempurna dalam kualitas kerja. Maka jika nilai-nilai dari tanggung 

jawab yang diterapkan oleh Rasululah SAW ini bisa diterapkan pada 

setiap karyawan, maka mereka akan memiliki akhlak yang baik dalam 

bekerja dan itu akan berdampak positif bagi perusahaan. Islam 

mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja dan 

tidak memberikan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja 

dan tidak membiarkan waktunya terbuang percuma. Karena sudah 



 

seharusnya umat Islam dapat berkembang dan meningkatkan 

kemajuan dengan mengembangkan produktivitas dengan didorong 

nilai-nilai agama. 

Amal Shaleh adalah aktifitas seorang muslim bermasyarakat 

didorong oleh motivasi iman. Islam menekankan pemeluknya dalam 

bekerja hendaknya melakukan dengan penuh kecermatan, dengan 

penuh gairah dan rajin, tidak bekerja seadanya. Produktivitas kerja 

seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan 

hidupnya, yang memberikan norma-norma dasar untuk membangun 

dan membina muamalahnya. Seorang muslim dituntut untuk menjadi 

orang yang bermoral amanah (jujur, adil, percaya diri, dan 

terpercaya), berilmu (profesional dalam bidangnya), cakap, cerdas, 

cermat, hemat, rajin, tekun, da bertekad bekerja sebaik mungkin untuk 

menghasilkan yang terbaik. 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan masa 

kerja terhadap tanggung jawab karyawan dalam perspektif ekonomi Islam, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial (Uji t) pendidikan dan masa kerja berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tanggung jawab karyawan pada PT BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung. Secara simultan (Uji F) Pendidikan dan masa kerja 

secara serempak berpengaruh negatif signifikan terhadap tanggung jawab 

karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dengan nilai 

koefisiensi determinasinya 27,3%, sisanya 72,7% dipengaruhi faktor lain 

seperti motivasi, bonus, target dan lain sebagainya.  

2. Dalam perspektif ekonomi Islam karyawan sudah mencoba bekerja dengan 

baik untuk perusahaan yaitu bekerja dengan berlandaskan pada tanggung 

jawab dalam bekerja yang dilakukan Rasulullah SAW yakni bekerja sampai 

tuntas, bekerja dengan jujur, bekerja dengan kelompok, bekerja keras, dan 

bekerja sebagai bentuk pelayanan telah dilakukan dengan baik oleh sebagian 

karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

 

 

 



 

B. Saran 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Bagi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dalam meningkatkan 

kinerja karyawan yang berkaitan dengan tanggung jawab karyawan seperti 

kedisiplinan, keahlian, kemampuan, pengalaman dan lain sebagainya, pihak 

bank perlu meningkatkan lagi kinerjanya dan menyeleksi calon-calon 

karyawan yang akan masuk perusahaan tersebut. Karena sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa pendidikan dan masa kerja berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tanggung jawab karyawan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk variabel pendidikan dan masa kerja dengan 

sampel yang lebih besar dan dapat menambahkan variabel-variabel lain 

seperti motivasi dalam bekerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

lain-lain yang akan berpengaruh terhadap tanggung jawab karyawan. 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdul Halim Mahmud,Ali. Fikih Responsibilitas (Tanggungjawab Muslim Dalam 

Islam). Jakarta:Gema Insani Press,2000 

 

Adya Dwi Mahendra. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Jenis Kelamin, Usia 

dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. Universitas 

Diponegoro. 2014 

 

Ahmad Munir. Kerja Perspektif Al-Qur’an. Jurnal Al-Tahrir. Vol.11, No.1, Mei 

2011 

 

Akmansyah.M., Al-Qur’an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan 

Islam, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015 

 

Amin Wahyudi. Pengaruh Motivasi, Kedisiplinan,dan Tanggungjawab Terhadap 

Kinerja Pegawai di UPT Dinas Pendidikan Polokarto Sukoharjo. Jurnal 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Vol.4, No.2, Desember 2010 

 

Ananto Primadhika. Motivasi Kerja dalam Islam. Universitas Diponegoro. 2011 

 

Andriyani Muttaqin,Made Nurijda,Lulup Endah Tripalupi. Pengaruh Latar 

Belakang Pendidikan, Masa Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap kinerja 

Karyawan Pada PT Indocitra Jaya Samudra Negara-Bali Tahun 2013. 

Vol.4, No.1, 2014 

 

Andinta Erlinayanti. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman 

Mengajar dan Etos Kerja Guru Terhadap Kompetensi Profesional Guru 

PKN di SMA Negeri Kabupaten Magelang. Universitas Negeri 

Yogyakarta. 2012 

 

Anoraga,Panji. Psikologi Kerja. Jakarta:Rineka Cipta,2009 

 

Ayuk Wahdanfiari Adibah. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Kediri. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2014 

 



 

Badroen, Faisal. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group. 2007 

 

B. Flippo,Edwin. Manajemen Personalia. Jakarta:Erlangga,2013 

 

Bryan Johannes Tampi. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia,Tbk (Regional Sales 

Manado). Jurnal Acta Diurna, Vol.3, No.4, 2014 

 

Cut Yunina Eriva,dkk. Pengaruh Tingkat Pendidikan,Pelatihan,Masa Kerja dan 

Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada 

Pemerintah Aceh). Jurnal Akuntansi. Vol.1, No.2, Februari 2013 

 

Deewar Mahesa. Analisis Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Dengan Lama Kerja Sebagai Variabel Moderating. 

Universitas Diponegoro. 2010 

 

Dhini Rama Dhania. Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja. Jurnal Psikologi. Vol.1, No.1, Desember 2010 

 

Departemen Pendidikan  Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

Edisi 4. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011 

 

Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung:Jumanatul „Ali-

ART,2004 

 

Ghozali,Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang:Universitas Diponegoro,2005 

 

Hasan,Ikbal.Analisis data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara,2004 

 

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada,2013 

 

Koentjoroningrat. Metodologi Penelitian Masyarakat. Jakarta:Gramedia,2001 

 

Kurniawan,Albert. Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis. 

Bandung:Alfabeta,2014 



 

 

Mudyahardjo,Redja. Pengantar Pendidikan. Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada,2012 

 

Musthafa,Fuhaim. Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, terjemah Wafi Marzuki 

Ammar. Surabaya:Pustaka Elba,2009 

Nanang Rifa‟i. Pengaruh Ketepatan Penempatan Kerja Terhadap Motivasi Kerja 

Dan Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

 

Nuryani Ratnaningsih. Pengaruh Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Universitas Negeri Yogyakarta. 

2013 

 

Oktaviana Dwi Saputri. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga. 

Semarang:Universitas Diponegoro. 2011 

 

Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar 

Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011 

 

Rangkuti,Freddy. Riset Pemasaran. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 

 

Rasyid, Abdul. Konsep Kerja Menurut Islam, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. 2011 

 

Rio Tanjung. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Insentif Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Garuda Plaza Hotel Medan. Medan:Universitas 

Sumatera Utara. 2011 

 

Rivai,Veithzal dan Sylviana Murni. Education Manajemen:Analisis Teori dan 

Praktik.  Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2009 

 

Rivai Zainal,Veithzal. Haryadi Kamal dan Natsir Muhammad. The Economics of 

Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu 

dengan Pendekatan Bisnis. Jakarta:PT Gramedia,2014 

 

Soewadji,Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta:Mitra Wacana 

Media,2012 

 

Sudarmanto. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2015 



 

 

Sudjana. Metode Statistik. Bandung:PT Tarsito 

 

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Alfabeta,2010 

 

Sugiono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Pusat Bahasa Depdiknas,2003 

 

Sujarweni,V. Wiratna. Metodologi Penelitan Bisnis dan Ekonomi. 

Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015 

 

Sujarweni,V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian.Yogyakarta:Pustaka Baru Pers,2015 

 

Supranto,J. Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis.  

Jakarta:Rineka Cipta,2000 

 

Tika,Moh Prabu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta:Bumi Aksara,2006 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka,1990 

 

Vidya Arty Septiana. Pengaruh Faktor Masa Kerja,Kompensasi dan Pendidikan 

Terhadap Motivasi Keja Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Jawa 

Tengah Dengan Produktivitas Kerja Sebagai Variabel Intervening. Jurnal 

Tepak Manajemen Bisnis. Vol.7, No.1, Januari 2015 

 

Zuhairini, et-al, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1992 

  



 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah para karyawan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar lampung 

selalu disiplin dan tepat waktu ketika bekerja ? 

2. Apakah para karyawan mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

tujuan yang diharapakan perusahaan ? 

3. Apakah para karyawan selalu dapat mengerjakan tugas sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan ? 

4. Apakah para karyawan dapat bekerja secara optimal sehingga mampu 

bekerja dengan efektif ? 

5. Apakah tugas atau pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

masing-masing karyawan ? 

6. Apakah para karyawan ketika bekerja selalu berusaha untuk meningkatkan 

hasil pekerjaan ? 

7. Bagaimanakah etos kerja karyawan dalam bekerja setiap harinya ? 

8. Apakah karyawan selalu meningkatkan kemampuannya dalam bekerja ? 

9. Apakah terdapat peningkatan mutu dalam bekerja dari masing-masing 

karyawan ? 

10. Apakah para karyawan dapat bekerja dengan efisien dalam melaksanakan 

tugasnya ? 

11. Apakah para karyawan bekerja dengan maksimal dan dengan melakukan 

proses kerja yang benar ? 

12. Apakah para karyawan bersikap baik dan jujur dalam bekerja sebagai 

suatu pertanggungjawaban ? 

13. Apakah para karyawan melakukan kerjasama dalam pencapaian tujuan 

perusahaan ? 

14. Apakah para karyawan bekerja keras dalam menyelesaikan tugas atau 

pekerjaannya ? 

15. Apakah para karyawan bekerja sebagai bentuk pelayanan dalam bekerja 

selalu dengan maksimal ? 

  



 

Lampiran 1 : Kuesioner penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu Karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Di Tempat 

 

“Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

 

 Dalam rangka menyelesaikan skripsi penelitian pada program Strata Satu 

(S1) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penelitian diwajibkan untuk 

melakukan penelitian. Dikarenakan penelitian tersebut sedang peneliti lakukan, 

maka dengan hormat peneliti memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 

menjadi responden dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan 

memberikan jawaban kuesioner, dan diharapkan kepada responden untuk 

memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan sesuai dengan yang dirasakan saat ini. 

Selain itu jawaban yang responden berikan, penelitian menjamin kerahasiaannya 

dan tidak membawa konsekuensi yang merugikan apapun. 

 Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan masa 

kerja terhadap tanggung jawab karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 

selanjutnya akan dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. 

 Atas kesediaan dan keikhlasan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

“Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

 

Hormat Saya   

    Peneliti   

 

 

Arnis Alfiyana   



 

  

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki   b. Perempuan  

3. Usia saat ini  : (Pilih salah satu dibawah ini) 

a. 20-30 tahun b. 30-40 tahun  c. >40 

tahun 

4. Pendidikan Terakhir : (Pilih salah satu dibawah ini) 

a. SD   d. Diploma 

b. SMP  e. S1 

c. SMA  f. S2/S3 

5. Lama Bekerja  : (Pilih salah satu dibawah ini) 

a. 1-6 bulan             c. 1-2 tahun 

b. 7-12 bulan             d. ≥ 2 tahun 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh karyawan PT BPRS MAU Bandar 

Lampung 

2. Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling 

sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap penelitian ini 

3. Berilah tanda Check list (√) pada kolom pertanyaan kuesioner yang sesuai 

dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i 

4. Pilihan jawaban yaitu : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 



 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab kuesioner ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

A. Pendidikan 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Bagi saya pendidikan akan membentuk 

kepribadian dan pengembangan wawasan 

bagi seorang karyawan guna meningkatkan 

kinerja 

     

2 Bagi saya pendidikan yang berkelanjutan 

dapat meningkatkan keahlian dan 

pengetahuan karyawan guna meningkatkan 

daya saing perusahaan dan memperbaiki 

kinerja perusahaan  

     

3 Bagi saya pendidikan itu dapat 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan dan akhlak 

mulia 

     

4 Bagi saya pengetahuan yang saya miliki 

efektif dalam menunjang pekerjaan 

     

5 Bagi saya perusahaan perlu memberikan 

pendidikan terlebih dahulu jika ada karyawan 

yang dipindahkan ke divisi lain guna 

meningkatkan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan dan perusahaan  

     

6 Bagi saya kesesuaian jurusan dalam 

pekerjaan sangat penting guna meningkatkan 

efektifitas dalam bekerja agar pekerjaan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien 

     

 

B. Masa Kerja 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Bagi saya tingkat usia bekerja sangat 

berpengaruh terhadap pekerjaan saya, 

semakin tinggi tingkat usia, semakin 

tinggi pula tingkat kepuasan kerja dan 

bertambahnya rasa tanggung jawab yang 

lebih pada pekerjaan saya 

     

2 Bagi saya usia bekerja dapat 

mempengaruhi status pekerjaan, 

     



 

pesangon/pensiun yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan 

3 Bagi saya lama bekerja sangat menambah 

pengalaman saya dalam mengatasi 

masalah yang terjadi dalam pekerjaan 

karena mengatasi masalah adalah 

tanggung jawab masing-masing 

karyawan terhadap pekerjaannya 

     

4 Menurut saya tugas yang diberikan oleh 

pimpinan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan agar karyawan 

tersebut dapat memenuhi target yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan 

     

5 Bagi saya dapat menguasai peralatan 

kerja yang disediakan oleh perusahaan itu 

merupakan kewajiban karyawan serta 

dapat menambah ketrampilan dan 

memiliki inisiatif dalam bekerja 

     

6 Bagi saya dalam bekerja itu, penguasaan 

aspek-aspek peralatan dan teknik 

pekerjaan sangat ditamakan guna 

memuaskan pimpinan dan sebagai salah 

satu tanggung jawab karyawan terhadap 

pekerjaannya 

     

 

C.  Tanggung Jawab Karyawan 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Saya sadar bahwa kehadiran adalah 

kewajiban para karyawan, oleh karena itu 

pimpinan serta karyawan yang lainnya 

tidak boleh datang terlambat ke kantor 

     

2 Bagi saya menyelesaikan kerjaan tepat 

waktu adalah hal yang utama guna 

mencapai target perusahaan serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain 

     

3 Bagi saya bekerja dengan kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan rekan 

kerja atau tim akan cenderung berpikiran 

positif kepada orang lain 

     

4 Bagi saya mampu bersikap loyal dan 

disiplin dalam bekerja baik secara tim 

maupun kelompok itu merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh 

     



 

setiap karyawan 

5 Bagi saya dengan kejujuran dalam 

bekerja dapat menghasilkan aktivitas 

kerja sama dan tingkat prestasi yang 

tinggi 

     

6 Bagi saya mematuhi kode etik 

perusahaan untuk semua jenis pekerjaan 

yang dilakukan merupakan kewajiban 

bagi setiap karaywan maupun divisi 

     

 

  



 

 

Lampiran 3 : Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Pendidikan (  ), Masa Kerja (  ) dan Tanggung Jawab Karyawan (Y) 

 

 

  

Res 

    

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Skor 

Total 

Res 

    

P7 P8 P9 P10 P11 P12 Skor 

Total 

Res 

Y 

P13 P14 P15 P16 P17 P18 Skor 

Total 

1 5 5 5 5 5 5 30 1 5 5 5 5 5 5 30 1 4 4 4 4 4 4 24 

2 4 4 4 4 4 4 24 2 5 4 5 4 5 5 28 2 5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 4 24 

4 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 5 4 5 29 

5 4 4 4 4 5 3 24 5 5 5 5 5 4 4 28 5 4 5 5 5 5 4 28 

6 5 5 4 4 5 4 27 6 4 4 4 4 4 3 23 6 5 4 4 5 4 4 26 

7 4 5 4 3 4 4 24 7 4 4 5 4 4 5 26 7 5 4 4 5 5 3 26 

8 4 4 4 4 4 2 22 8 2 4 4 4 4 4 22 8 4 4 4 4 4 4 24 

9 4 4 4 4 4 5 25 9 4 4 4 5 4 4 25 9 4 4 4 4 4 4 24 

10 5 5 5 5 5 5 30 10 5 5 5 4 5 4 28 10 5 4 5 4 5 4 27 

11 4 4 4 4 5 3 24 11 5 5 5 5 4 4 28 11 4 5 5 5 5 4 28 

12 5 5 5 4 5 5 29 12 4 4 4 4 4 4 24 12 5 5 5 5 5 5 30 

13 4 4 4 4 4 4 24 13 4 4 4 4 4 5 25 13 4 4 4 4 4 4 24 

14 4 4 4 4 4 4 24 14 5 4 5 4 5 5 28 14 5 5 5 5 5 5 30 



 

Lampiran 4 : Output Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pendidikan (  ), Masa Kerja 

(  ) dan Tanggung Jawab Karyawan (Y) 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

C

a

s

e

s 

Valid 14 50.0 

Exclud

ed
a
 

14 50.0 

Total 28 100.

0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 18 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

M

e

a

n 

if 

It

e

m

 

D

el

et

e

d 

Scale 

V

a

ri

a

n

c

e 

if 

It

e

m

 

D

e

l

e

t

e

Corre

ct

e

d 

It

e

m

-

T

o

ta
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C

o

rr

el

at

i

o

Cron

b

a

c

h'

s 

A

l

p

h

a 

if 

It

e

m

 

D

el

et



 

d n e

d 

P

1 

74.07 24.84

1 

.486 .826 

P

2 

74.00 25.23

1 

.388 .830 

P

3 

74.14 24.44

0 

.612 .821 

P

4 

74.29 24.83

5 

.446 .827 

P

5 

73.93 24.37

9 

.555 .822 

P

6 

74.36 23.01

6 

.413 .834 

P

7 

74.14 21.51

6 

.692 .811 

P

8 

74.14 25.36

3 

.405 .830 

P

9 

73.93 24.68

7 

.492 .825 

P

1

0 

74.14 27.05

5 

.045 .844 

P

1

1 

74.14 24.74

7 

.542 .824 

P

1

2 

74.14 26.74

7 

.059 .848 

P

1

3 

73.93 24.99

5 

.430 .828 

P

1

4 

74.00 24.76

9 

.482 .826 

P

1

5 

73.93 23.76

4 

.684 .816 

P

1

6 

73.86 25.51

6 

.330 .833 

P

1

7 

73.93 24.84

1 

.461 .827 

P 74.21 24.95 .382 .831 
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Lampiran 5 : Output Uji Normalitas 

 

1. Output Uji Normalitas Pendidikan (  ) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pen

d

i

d

i

k

a



 

n 

N 14 

Normal 

Paramet

ers
a
 

Mean 25.

7

9 

Std. Deviation 2.8

0

6 

Most 

Extrem

e 

Differe

nces 

Absolute .30

9 

Positive .30

9 

Negative -

.

1

9

1 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.1

5

7 

Asymp. Sig. (2-tailed) .13

8 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

 

2. Output Uji Normalitas Masa Kerja (  ) 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Ma

s

a

 

K

e

r

j

a 

N 14 

Normal 

Parame

ters
a
 

Mean 25.

9

3 

Std. Deviation 2.4

0

1 



 

Most 

Extrem

e 

Differe

nces 

Absolute .23

4 

Positive .15

1 

Negative -

.

2

3

4 

Kolmogorov-Smirnov Z .87

7 

Asymp. Sig. (2-tailed) .42

5 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

 

 

 

 

3. Output Uji Normalitas Tanggung Jawab Karyawan (Y) 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  tang

g

u

n

g 

j

a

w

a

b 

N 14 

Normal 

Parameter

s
a
 

Mean 26.7

1 

Std. 

Deviatio

n 

2.46

3 

Most Extreme 

Difference

s 

Absolute .222 

Positive .222 

Negative -.135 



 

Kolmogorov-Smirnov Z .830 

Asymp. Sig. (2-tailed) .496 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lampiran 6 : Output Uji Multikolinearitas 

 

Variables Entered/Removed
b
 

M

o

d

e

l 

Variable

s 

Ente

red 

Variable

s 

Rem

oved 

M

e

t

h

o

d 

1 Masa 

Kerj

a, 

Pen

didi

kan
a
 

. En

t

e

r 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tanggung jawab 

 

 



 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stan

d

a

r

d

i

z

e

d

 

C

o

e

f

f

i

c

i

e

n

t

s 

t S

i

g

. 

Collinearity  

Statistics 

B Std

.

 

E
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Beta To

l

e

r

a

n
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e 

V

I

F 

1 (C

o

n

s

t

a

n

t

) 

16

.

9

5

0 

9.3

6

3 

 1

.

8

1

0 

.

0

9

8 

  

Pe

n

d

i

d

i

k

.1

2

4 

.25

5 

.141 .

4

8

4 

.

6

3

8 

.9

7

5 

1

.

0

2
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a

n 

Ma

s

a

 

K

e

r

j

a 

.2

5

4 

.29

8 

.247 .

8

5

0 

.

4

1

3 

.9

7

5 

1

.

0

2

5 

a. Dependent Variable: tanggung 

jawab 

     

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

M

o

d

e

l 

D

i

m

e

n

s

i

o

n 

Ei

g

e

n

v

a

l
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Condi

tio

n 

In

de

x 

Variance Proportions 

(Co

n

s

t

a

n

t

) 

Pen

d

i

d

i

k

a

n 

Mas

a

 

K

e

r

j

a 

1 1 2.9

8

8 

1.000 .00 .00 .00 

2 .00

8 

19.21

2 

.02 .78 .36 

3 .00

3 

29.37

9 

.98 .22 .64 

a. Dependent Variable: tanggung 

jawab 

   

 

 

Residuals Statistics
a
 

 M

i

n

i

m

u

m 

M

a

x

i

m

u

m 

M

e

a

n 

Std. 

D

ev

ia

ti

o

n 

N 

Predicted Value 2

5

2

8

2

6

.747 1

4 



 

.

2

5 

.

2

7 

.

7

1 

Std. Predicted 

Value 

-

1

.

9

6

1 

2.

0

8

0 

.

0

0

0 

1.000 1

4 

Standard Error 

of Predicted 

Value 
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Lampiran 7 : Output Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 8 : Output Regresi Linier berganda 
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Lampiran 9 : Pengisian Kuesioner Oleh Karyawan BPRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 : Proses Wawancara Dengan Diektur BPRS 

 

 

 


