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MOTTO

         
QS. At-Taubah 105

1

       

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.
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Departemen Agama, al-Qura’an dan Terjemahnya, Cet. Ke 10 (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2003), h. 162
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BAB I
PENDAHLUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu
akan dijelaskan istilah dalam penelitian ini agar tidak menjadi kesalah
pahaman dalam memahami makna yang terkandung dari skripsi ini, sehingga
menyebabkan kurang terarahnya penelitian. Adapun judul yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Etos Kerja Terhadap
Remunerasi Tenaga Kependidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Stadi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Adapun
uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu :
1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif suatu
penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan
variabel yang lain.2
2. Etos kerja menurut Sinamo adalah seperangkat perilaku kerja positif yang
berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai
komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral.3
3. Remunerasi menurut Jusmalini memiliki arti bentuk imbalan (reward)
yang diterima karyawan sebagai akibat dari kinerja-kinerja tugas dalam
2

Sugiono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfabeta, 2001), h.7
Raynald Karauman (Sinamo, 2011: h.15), “Pengaruh Etos Kerja, Budaya Organisasi, Dan
Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA,
Vol. 3 No. 3 (2015), h. 15
3

ii

2

organisasi, termasuk diantaranya hadiah, penghargaan atau promosi
jabatan.4
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengapdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.5
5. Perspektif Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah
berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan sunnah.6
6. UIN RIL atau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah
perguruan tinggi yang terdiri dari atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan umum atau profesi yang
tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan agama islam berada dibawah
naungan Kementrian Agama yang bertempat di Bandar Lampung.7

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud
dengan judul proposal ini yaitu suatu penelitian untuk menganalisis
PengaruhEtos Kerja Terhadap Remunerasi Tenaga Kependidikan dalam
Perspektif Ekonomi Islam stadi pada UIN Raden Intan Lampung.

4

Juariah dan Rosyidah Umpu Malwa (Jusmalini, 2011: h.110), “Hubungan Antara Pemberian
Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Pelembang”, Jurnal
Psikologi Islam, Vol. 2 No. 2 (2016), h. 162
5
Abu Bakar M. Luddin, Dasar-Dasar Konseling (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis,
2010), h. 84-85
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013), h. 19
7
UIN RIL, Pedoman Akademik (Lampung: UIN RIL, 2016), h. 3
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B. Alasan Memilih Judul
Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai
berikut:
1. Secara Objektif
Mengingat saat ini persaingan dalam dunia

kerja sangat ketat

makasetiap karyawan UIN RIL perlu meningkatkan kualitas kerjanya,
sehingga etos kerja harus tetap dijaga karena sekarang ini banyak pula
yang berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi bekerjanya untuk
dapat tetap mempertahankan pekerjaannya. Dengan adanya prestasi yang
di dapat maka akan mendapatkan remunerasi atau bisa di sebut juga
sebagai imbalan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti
bagaimana pengaruh etos kerja terhadap remunerasi tenaga kependidik di
UIN RIL dan bagaimana pandangan islam mengenai sistem remunerasi
yang diterapkan di UIN RIL.
2. Secara Subjektif
a. Literatur yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan. Pokok bahasan
proposal ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni Ekonomi Islam.
b. Bagi penulis penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu
yang direncanakan mengingat tersedianya data dan lokasi yang mudah
dijangkau serta tersedianya literatur yang dibutuhkan dalam penelitian
ini dan merupakan sebagai syarat penulisan dalam menyelesaikan

3

4

strata satu dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai
mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah
Kinerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang
bekerja dalam organisasi. Kinerja merupakan cerminan dari kinerja individu
dimana apabila setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat
dan memberikan kontribusi terbaik mereka yang merupakan jawaban dari
berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Maksud dari Etos kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh
masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup
mereka. Etos kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam
suatu pekerjaan. Nilai-nilai agama dan kultural dapat memberikan dorongan
pada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu,
terutama dalam dibidang ekonomi.8

Dalam hal pengertian etos kerja, para karyawan harus sungguh-sungguh
dalam bekerja dan harus melakukan suatu pekerjaanya dengan baik dan tidak
mengecewakan, jika pekerjaannya di lakukan dengan baik maka akan

8

Sunyoto Usman, Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Pelajar, 1998), h.99

4

5

mendapatkan imbalan (remunerasi) yang baik juga. Allah telahmenegaskan
tentang hal ini dalam QS. At-Taubah (9): 105:

          
      
Artinya: “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mu‟min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang
nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”9
Quraish Shihab menjelaskan bahwa bekerjalah kamu demi karena Allah
semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu
maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan
memberi ganjaran amal kamu itu.10 Maksud dari kata ”Melihat” dalam
keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal
itu. Sebutan lain dari pada ganjaran tersebut adalah imbalan atau upah atau
kompensasi. Dengan demikian setiap pekerja atau karyawan harus memiliki
etos kerja yang baik agar mendapatkan imbalan yang baik, dan imbalan
tersebut tidak hanya di dapatkan di dunia saja tetapi di akhirat juga.
Kemudian dalam Qs. Al-Hasyr ayat 18 menyebutkan bahwa yaitu sebagai
berikut:

9

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. ke 10 (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2003), h. 162
10
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol 5
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 670

5
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.11
Sebuah instansi dituntut untuk mengembangkan cara baru untuk
mempertahankan pegawai pada produktifitas tinggi serta mengembangkan
potensinya agar memberikan kontribusi maksimal pada instansi atau
organisasi tersebut. Masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya
merupakan masalah intern dari suatu instansi atau organisasi sesungguhnya
mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat luas sebagai pelayanan
publik yang diukur dari kinerja.
Sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus sentral yang harus
diperhatikan dan dibenahi kinerjanya. Karena sumber daya manusia yang
biasa disebut pegawai atau karyawan menjadi komponen penting dalam
penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Karyawan akan merasa terjamin
kesejahteraanya jika seluruh kebutuhan pegawai tersebut dapat terpenuhi,
termasuk juga kebutuhan ekonomi (financial), yang dalam hal ini diwujudkan
pada sistem penggajian (remunerasi) pegawai. Oleh karena itu perlu adanya
suatu perubahan dalam sistem imbalan yang hanya berdasarkan jabatan dan
11

Departemen Agama, Op., Cit, h.435

6

7

pendidikannya saja, tanpa mempertimbangkan kinerja yang telah dilakukan
karyawan untuk organisasi. Seperti yang diungkapkan Siagian yaitu Sistem
remunerasi atau sistem penggajian merupakan sistem pembayaran dan
imbalan atas jasa yang diserahkan pada karyawan. 12 Adapun pembayarannya
dilakukan secara bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja
atau produk yang dihasilkan.

Sistem imbalan harus di tata ulang menjadi sistem penggajian atau
remunerasi yang berdasarkan kinerja. Pada sistem penggajian (remunerasi)
ini, pemerintah menjamin adanya tingkat kesejahteraan yang tinggi serta
upaya pemeliharaan bagi para pegawai dan atau karyawan, sehingga mereka
tercukupi dan dapat fokus memberikan kontribusi kinerja yang optimal bagi
organisasi. Selain itu kesesuaian remunerasi atau balas jasa ini akan
berdampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai/karyawan. Hal ini akan
berdampak pada prestasi kerja karyawan yang dapat tercipta jika kinerja
karyawan tersebut dapat meningkat. Keberhasilan kinerja karyawan sebuah
organisasi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
karyawan. Menurut Lamatenggo dan Hamzah, mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja karyawan/pegawai yaitu: data dan informasi,
sumber daya, peralatan dan lingkungan, konsekuensi hasil kerja, keahlian dan

12

).Juariah dan Rosyidah Umpu Malwa (Siagian, 2014: h.262), “Hubungan Antara Pemberian
Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Pelembang”, Jurnal
Psikologi Islam, Vol. 2 No. 2 (2016), h.162-163

7

8

pengetahuan, kemampuan, motivasi, serta insentif dan imbalan.13 Komitmen
dan kinerja yang rendah dari karyawan/pegawai dikarenakan rendahnya gaji
yang diterima. Bagi suatu organisasi, gaji merupakan salah satu pengeluaran
atau biaya untuk penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu sistem balas jasa
dapat dilihat sebagai sistem yang berada pada hubungan timbal balik antara
organisasi dengan karyawan. Selain itu, organisasi selalu mengaitkan antara
balas jasa dengan kuantitas,kualitas dan manfaat jasa atau gaji yang diberikan
karyawan kepada organisasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
kelangsungan organisasi. Dari sisi karyawan/pegawai, balas jasa dilihat
sebagai sarana pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya, terutama hidup
sehari-hari.

Kepuasan kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, pegawai yang
merasa

terpenuhi

pegawaiyang

kebutuhan

memiliki

akan

kepuasan

mempersepsikan
atas

dirinya

pekerjaannya.

sebagai

Sebaliknya,

ketidakpuasan muncul apabila salah satu atau sebagian dari kebutuhannya
tidak dapat dipenuhi. Menurut Robbins Kepuasan kerja merupakan salah satu
faktor penentu tinggi dan rendahnya kinerja pegawai.14

13

Juariah dan Rosyidah Umpu Malwa (Lamatenggo dan Hamzah, 2012: h.102), “Hubungan
Antara Pemberian Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah
Pelembang”, Jurnal Psikologi Islam, Vol. 2 No. 2 (2016), h. 162
14
Risni Fitria, Adam Idris, dan Aji Ratna Kusuma, (Robbins, 2007, H.52), “Pengaruh
Remunerasi, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Perguruan tinggi
Agama Samarinda”, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2 No.3 (2014), h. 1693

8
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Dengan adanya remunerasi maka para karyawan dan atau tenaga
kependidikan diharapkanakan melakukan kinerjanya semaksimal mungkin
dan secara otomatis akan membentuk etos kerja yang baik dalam perusahaan
tersebut. Jika tenaga kependidikan di UIN RIL mendapatkan imbalan atau
remunerasi sesuai dengan pekerjaannya maka tenaga kependidikan UIN RIL
tersebut akan memiliki semangat kerja yang bagus untuk memajukan kampus
UIN RIL.

Pendekatan melalui pengembangan remunerasi ini dikenal sebagai cara
yang efektif untuk mengurangi biaya dan menambah produktifitas
karyawan.Kenaikan gaji hanya akan efektif jika dilaksanakan bersamaan
dengan penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada kinerja,
sehingga ada kejelasan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab
masing-masing karyawan/pegawai, serta ukuran/target yang bagaimana harus
dicapai, dengan demikian setiap karyawan memahami bahwa untuk
mendapatkan imbalan tertentu harus mencapai kinerja yang lebih baik.

Lebih jelasnya Remunerasiadalah balas jasa atau imbalan yang diberikan
oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai dari prestasinya karena telah
membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Atau remunerasi yaitu suatu
imbalan yang diberikan kantor atau perusahaan kepada tenaga kerjanya karena
telah berjasa kepada kantor atau perusahaan dalam membantu mencapai
tujuannya.
9

10

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai
“Pengaruh Etos Kerja Terhadap Remunerasi Tenaga Kependidikan dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Stadi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung)”.

D. Batasan Masalah
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk
menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini
penenliti membatasi masalahnya sebagai berikut:
1. Program Remunerasi yang di berikan kepada tenaga kependidikan di
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Responden adalah tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.
3. Pembahasan dan penelitian hanya berlaku di Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian maka di peroleh rumusan masalah yang akan di teliti
yaitu:
1.

Apakah etos kerja berpengaruh terhadap remunerasi tenaga kependidikan
di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?
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2.

Bagaimana pandangan perspektif ekonomi islam tentang etos kerja
terhadap remunerasi tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh etos kerja terhadap
remunerasi tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
b. Untuk mengetahui dalam pandangan ekonomi islam mengenai etos
kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis : hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan
mengenai etos kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan di UIN
Raden Intan Lampung dan memberikan sumbangan pemikiran dan
pengetahuan dalam

khasanah ekonomi

islam

khususnya

dan

menambah literatur mengenai hal tersebut. Khususnya bagi lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

b. Secara praktis : berguna bagi organisasi atau perusahaan, dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

11
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pertimbangan dalam mengambil keputusan dan sebagai masukan riset
untuk bagian yang mengelola masalah sekaligus untuk mencari jalan
keluarnya dalam menjalankan program remunerasi guna untuk
menjaga etos kerja tenaga kependidikan.

G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis
juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah
penelitian, belum jawaban yang empirik.15
Hipotesis yamg diujikan dalam penelitian ini adalah:
1. Pengaruh etos kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan
a. Variabel disiplin kerja (X1)
Ho : Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
Ha1 : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap remunerasi tenaga
kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.

15

Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 93
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b. Variabel loyalitas kerja (X2)
Ho : Loyalitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
Ha2: Loyalitas kerja berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
c. Variabel semangat kerja (X3)
Ho : Semangat kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
Ha3: Semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
d. Variabel kualitas kuantitas kerja (X4)
Ho : Kualitas kuantitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap
remunerasi tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
Ha4: Kualitas kuantitas kerja berpengaruh signifikan terhadap
remunerasi tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung.
e. Variabel etos kerja (disiplin, loyalitas, semangat, dan kualitas kuantitas
kerja)
Ho : Disiplin, loyaitas, semangat, kualitas kuantitas kerja tidak
berpengaruh terhadap remunerasi tenaga kependidikan di UIN
Raden Intan Lampung dalam perspektif ekonomi islam.
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Ha5 : Disiplin, loyalitas, semangat, kualitas kuantitas kerja berpengaruh
terhadap remunerasi tenaga kependidikan di UIN Raden Intan
Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian yang bertemakan tentang etos kerja dan remunerasi telah
banyak dilakukan oleh para ahli ketenaga kerjaan khususnya dibidang tersebut
yaitu seperti berikut ini:

No

Nama

1

Risni
Fitria,
Adam
Idris, Aji
Ratna
Kusuma.
(2014)

2

Juairiah,
Rosyidah
Umpu
Malwa
(2016)

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka
Judul Penelitian
Alat
Analisis
Pengaruh
SPSS
Remunerasi,
Motivasi dan
Kepuasan Kerja
Terhadap Kinerja
Pegawai Di Kantor
PengadilanTinggi
Agama Samarinda.

Hubungan antara
Pemberian
Remunerasi
Terhadap Kinerja
Karyawan Di
Rumah Sakit Islam
Siti Khadijah

14

SPSS

Hasil Penelitian
Hasil dari
penelitian
diperoleh bahwa
secara bersamasama (simultan)
variabel
independen
(remunerasi,
motivasi, dan
kepuasan kerja)
berpengaruh
terhadap kinerja
pegawai
Pengadilan Tinggi
Agama
Samarinda.
Hasil dari
penelitian
diperoleh
pemberian
remunerasi
terhadap kinerja
ternyata ada

15

Palembang.

3

Salsabil
Maulida
Luthfia,
Abd. Qodir
Djailani,
Afi
Rachmat
Slamet.
(2009)

Pengaruh Etos
kerja, Disiplin
Kerja dan
Komitmen
Organisasi
Terhadap Kinerja
Pegawai Kantor
Kementrian Agama
Kota Batu.

SPSS

4

Roza
Gustika

Pengaruh
Pemberian
Remunerasi
Terhadap Kinerja
Anggota Polri
Polres Pasaman.

SPSS

5

Sugeng
Boedianto
(2012)

Pengaruh
Pemberian
Remunerasi
Terhadap Kinerja
Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan
Klas IIA Anak
Blitar.

SPSS

15

hubungan yang
signifikan antara
pemberian
remunerasi
terhadap kinerja
karyawan.
Hasil dari
penelitian
diperoleh etos
kerja, disiplin
kerja, dan
komitmen
organisasi secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap kinerja
pegawai kantor
kementrian agama
kota batu.
Hasil dari
penelitian di
peroleh pemberian
remunerasi
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
anggota kinerja
polri polres
pasamanan.
Hasil dari
penelitian di
peroleh bahwa
pemberian
remunerasi di
lembaga
pemasyarakatan
klas IIA anak
blitar berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
pegawainya.

16

5

Angga Fitri
Valina
Hartono,
M. Nasih.
(2013)

Pengaruh Persepsi
Keadilan
Remunerasi
Terhadap Kinerja
Pelayanan Pegawai
Pada Badan
Kepegawaian
Daerah Provinsi
Jawa Timur.

SPSS

Hasil dari
penelitian di
peroleh bahwa
secara bersamasama persepsi
keadilan
remunerasi
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
pelayanan
pegawai.

I. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas maksud dalam penelitian ini maka di buatlah
kerangka pikir yaitu :
Al-quraan & Al-Sunnah

Etos Kerja (X)
Disiplin kerja (X1)
Loyalitas kerja (X2)

Uji t

Semangat kerja X3
Kualitas Kuantitas
kerja (X4)
Uji F

Gambar 1.1
16

Remunerasi (Y)

17

Rincian variabel diatas:
Sebagaimana kerangka pikir di atas, penelitian ini mengacu pada Alquraan dan as-sunnah. Etos kerja (X) memiliki empat variabel independen
yaitu variabel disiplin kerja (X1), loyalitas kerja (X2), semangat kerja (X3),
dan kualitas kuantitas kerja (X4), dan remunerasi (Y) merupakan variabel
dependen. Uji yang digunakan yaitu uji t dan uji f. Uji t sendiri keberartian
dari masing-masing penduga parameter parsial, apakah koefisien yang
diperoleh tersebut mempunyai pengaruh secara parsial atau tidak. Sedangkan
uji f digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan
terhadap variabel dependen.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Etos Kerja Dalam Islam
1. Pengertian Etos Kerja
Etos yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos”, yang memiliki
makna “watak atau karakter”. Etos kerja dapat diartikan sebagai sikap dan
semangat yang ada pada individu tentang atau terhadap kerja. 16Siakap ini
tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan
masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya
serta sistem nilai yang diyakininya.
Berdasarkan kata ini lahirlah apa yang disebut dengan “Ethic” yaitu,
pedoman, moral, dan perilaku atau dikenal pula etiket yang artinya cara
bersopan santun. Karena etika berkaitan dengan nilai kewajiban
seseorang, maka hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisi etika
tersebut dengan keislamannya dalam arti yang aktual, sehingga cara
dirinya mempersepsi sesuatu selalu positif dan sejauh mungkin terus
berupaya untuk menghindari yang negatif. Serta dalam etos tersebut
terkadang gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan
sesuatu secara optimal lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai
kualitas kerja yang sesempurna mungkin.
16

Hasan, Muhammad Tholhah, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta, Penerbit
Lantabora Press, Cet Ketiga, 2004), h. 236
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Istilah inggris Ethos diartikan sebagai watak atau semangat
fundamental suatu budaya, sebagai ungkapan yang menunjukkan
kepercayaan, kebiasaan atau perilaku suatu kelompok masyarakat. 17Etos
kerja juga berkaitan erat dengan budaya kerja. Kehadiran etos kerja antara
lain produktifitas dan kualitas kerja, sebagai dimensi budaya, kehadiran
etos kerja dapat diukur dengan tinggi atau rendahnya kuat atau lemah.
“Kerja adalah kegiatan (aktivitas) yang didalamnya terdapat sesuatu
yang dikejar, ada tujuan serta usaha yang sangat bersungguh-sungguh,
dengan

mengerahkan

seluruh

aset,

fikir,

dan

dzikirnya

untuk

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah
yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian
dari masyarakat yang terbaik atau dapat dikatakan bahwa dengan bekerja
manusia itu memanusiakan dirinya”. 18
Menurut Pandji Anoraga, etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap
suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Kalau pandangan dan sikap
itu melihat bekerja sebagai suatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia
sebagai etos kerja itu akan tinggi. Sebaliknya jika melihat kerja sebagai
suatu hal yang tidak berarti untuk kehidupan manusia. Apalagi jika sama
sekali tidak ada pandangan dan sikap terhadap kerja. Oleh sebab itu untuk

17

Talizuduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta, PT.
Renika Cipta, Cet Pertama, 2002) h. 27
18
Ibid., h. 27
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menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai suatu
yang luhur, diperlukan dorongan atau motivasi.19
Sedangkan menurut Janson Sinamo etos kerja adalah seperangkat
perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai
komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Menurutnya, jika
seseorang, suatu organisasi, atau suatu komunitas menganut paradigma
kerja, mempercayai, dan berkomitmen pada paradigma kerja tersebut,
semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas.
Itulah yang akan menjadi budaya kerja.
Dari perkataan “etos” terambil pula perkataan “etika” dan “etis” yang
merujuk kepada makna “akhlaq” atau bersifat “akhlaqi”, yaitu kualitas
esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk suatu bangsa. Juga
dikatakan bahwa “etos” berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang
dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang
baik dan yang buruk yakni etikanya. 20
Masalah etos kerja merupakan pembahasan yang sangat luas meliputi
konsepsi-konsepsi serta nilai-nilai berbagai aspek kegiatan yang
dinamakan bekerja atau berkarya. Ada kalangan yang melihat etos kerja
lebih sebagai bagian ekonomi sosiologi ketimbang sebagai bagian budaya.

19

Panji Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 29
Muhammad Irham, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”, jurnal substantia, vol. 14, No. 1
(April 2012), h. 12
20

20
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Yang menunjukkan bahwa ada hubungan saling mempengaruhi antara
kondisi sosial ekonomi dengan etos kerja suatu masyarakat.
Etos kerja menyangkut semangat hidup, semangat bekerja, semangat
menuntut ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar dapat
membangun kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Seseorang tidak
akan mampu meningkatkan taraf hidupnya tanpa semangat kerja, tanpa
ilmu pengetahuan, tanpa keterampilan yang memadai tentang suatu bidang
pekerjaan.
Jadi yang dimaksud dengan etos kerja dapat diartikan sebagai cara
pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja
untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga
sebagai sesuatu manifestasi dari amal shaleh dan oleh karenya mempunyai
nilai ibadah yang sangat luhur.21

2. Dasar Hukum Etos Kerja
Dasar hukum dalam kaitan etos kerja dalam islam, dalam hal ini AlQur‟an menjelaskan tentang akidah dan keimanan dan diikuti dengan ayatayat tentang kerja yaitu sebagai berikut:

21

Syahril Sidik, Etos Kerja Pedagang Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah
Tangga Muslim studi pada Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung (IAIN Bandar Lampung, 2012), h.
17
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a. Al-Qur‟an
Dalam Qs. Al-jumu‟ah ayat 10 Allah SWT berfirman:

         
     
Artinya: apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu
dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.22
Ayat diatas menjelaskan bahwa islam menghendaki adanya etos
kerja yang tinggi bagi umatnya dalam memenuhi keinginannya, bukan
semata-mata berdoa, bahkan untuk memotivasi etos kerja umatnya.
Dalam Qs. At-Taubah ayat 105 Allah berfirman:

         
       
Artinya: “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu‟min akan melihat pekerjaanmu
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang
Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya
kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”23
Bekerja merupakan bentuk usaha untuk menghasilkan apa yang
kita inginkan. Berhasil atau tidaknya sesuatu yang dicapai akan terlihat
dari sejauh mana dia dalam berusaha. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa
“bekerjalah kamu, demi dan karena Allah semata dengan aneka amal
22

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. ke 10 (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2003), h. 441
23
Ibid, h. 162
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yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk
masyarakat umum”.24
Ayat ini memberikan indikasi bahwa dalam bekerja bukan hanya
untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain maupun untuk
masyarakat.
Segala bentuk yang kita kerjakan memiliki nilai, baik dimata
manusia maupun dimata Allah SWT. Rasul menerangkan bahwa Allah
akan melihatnya, yakni menilai dan memberikan ganjaran terhadap
amal itu. Kemudian menyesuikan perlakuan mereka dengan amal-amal
kamu itu. Dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian
kepada Allah SWT yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata.
Lalu diberitakan kepada-Nya kepada kamu sanksi dan ganjaran atau
apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak kepermukaan
maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.
b. Hadits
Dasar hukum ekonomi islam tentang etos kerja tidak hanya
terdapat dalam Al-qur‟an saja melainkan terdapat juga dalam hadits
Rasulullah SAW yaitu hadits HR. Al-Baihaqi sebagai berikut:

ِ َ اك َكأَن
)ت َغ ًدا (رواه البيهقي
َ َْاع َم ْل لِ ُدنْي
َ ك َكأَن
َ ِش اَبَ ًدا َو ْاع َم ْل ِِل ِخَرت
ُ َّك ََتُْو
ُ َّك تَعْي

24

Syahril Sidik, Op. Cit., h. 18
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Artinya : “bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup
selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah
kamu akan mati besok pagi.”25
Sedangkan dalm hadits Riwayat Ath-Tabrani yaitu sebagai
berikut:

ِ
ِ
َُم ْن اَْم َسى َك ااِل م ْن َع َم ِل يَ َديْه اَْم َسى َم ْغ ُف ْوًرا لَه
Artinya : “Barang siapa diwaktu sore merasa capek (lelah) lantaran
pekerjaan kedua tangannya (mencari nafkah) maka disaat itu
diampuni dosa baginya.”26
Pemahaman dari hadits diatas menjadikan pembahasan mengenai
pandangan islam menjadikan pembahasan mengenai pandangan islam
tentang etos kerja. Bahwasannya dalam hal bekerja niat merupakan hal
yang terpenting. Apabila seseorang memiliki niat yang kuat dan
kesungguhan, maka dia akan memperoleh hasil yang diinginkan
dengan maksimal. Akan tetapi jika seseorang bekerja tanpa niat yang
sungguh-sungguh, hasilnya pun akan sia-sia.
Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang sesuai
dengan tinggi rendahnya nilai komitmen yang dimilikinya. Dan
komitmen atau niat adalah suatu bentuk pilihan dan keputusan pribadi
yang dikaitkan dengan sistem nilai yang dianutnya. Oleh karena itu

25

Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, “Al-madhkolu Fil Al-Fiqhiyah wa
Atssaruha Fil Ahkami As-Syari’yyah, Alih Bahasa Wahyu Setiawan”, Qawa‟id Fiqhiyah, Cetakan
Ketiga (Jakarta Amzah, 2013), h.71
26
Ibid, h. 72
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komitmen atau niat juga berfungsi sebagai sumber dorongan batin bagi
seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh.
Telah dikatakan bahwa niat atau komitmen ini merupakan suatu
keputusan dan pilihan pribadi dan menunjukkan keterikatan kita
kepada nilai-nilai moral dan spiritual dalam pekerjaan kita. Karena
nilai-nilai moral dan spiritual itu bersumber dari Allah dengan ridho
atau perkenanya-Nya, maka secara keagamaan semua pekerjaan
dilakuakan dengan tujuan memperoleh ridho dan perkenan Allah
SWT.
Oleh karena itu, sebaiknya di beri penegasan bahwa pekerjaan
yang dilakukan tanpa tujuan luhur yang terpusat pada usaha mencapai
ridho Allah berdasarkan iman kepadanya itu adalah bagaikan
fatamorgana. Yakni, tidak mempunyai nilai-nilai atau makna yang
subtansial.27

3. Ciri-ciri Etos Kerja
Dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi apabila menunjukkan tandatanda sebagai berikut:
a. Memiliki penilaian yang positif terhadap hasil kerja.

27

Syahril Sidik, Etos Kerja Pedagang Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah
Tangga Muslim studi pada Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung (IAIN Bandar Lampung, 2012), h.
21

25

26

b. Menempatkan pandangan tenaga kerja, sebagai suatu hal yang amat
luhur bagi eksistensi manusia.
c. Kerja yang dirasakan sebagai aktifitas yang bermakna bagi kehidupan.
d. Kerja yang dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan
ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan citacita.
e. Kerja yang dilakukan sebagai bentuk ibadah.

Karakteristik seseorang memiliki etos kerja yang tinggi adalah:
a. Memiliki orientasi kemasa depan.
b. Kerja keras serta menghargai waktu.
c. Bertanggung jawab.
d. Hemat dan sederhana.
e. Tekun dan ulet.
f. Berkompetisi secara jujur dan sehat.
Sedangkan bagi individu atau kelompok, yang memiliki etos kerja
yang rendah, maka akan menunjukkan cita-cita yang sebaliknya, yaitu:
a. Kerja dirasakan sebagai suatu suatu hal yang membebani diri,
b. Kurang bahkan tidak menghargai hasil kerja,
c. Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh
kesenangan,

26
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d. Kerja dilakukan sebagai brntuk keterpaksaan,
e. Kerja dihayati hanya karna rutinitas hidup.
Etos kerja dalam praktik yang harus dihindari adalah:
a. Hapokrit, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan.
b. Kurang tanggung jawab condong mencari kambing hitam.
c. Feudal, menyenangi seremonil yang tidak perlu, ingin dihormati dari
pada menghormati dan lebih mementingkan status dari pada prestasi.
d. Takhayul, mistis dan gaib sebagai reaksi dari keberhasilan melalui
jalan pintas.
e. Lemah berkeyakinan atau pesimis.28
Etos kerja yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat
akan menjadi sumber motivasi bagi perbuatannya. Apabila dikaitkan
dengan situasi kehidupan manusia yang sedang membangun, maka etos
kerja yang tinggi akan dijadikan sebagai prasyarat yang mutlak, yang
harus ditumbuhkan dalam kehidupan. Karena hal itu akan membuka
pandangan dan sikap pada manusianya untuk menilai tinggi terhadap
kerja keras dan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengikis sikap kerja
yang asal-asalan, tidak berorientasi terhadap mutu atau kualitas yang
semestinya.
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4. Indikator-Indikator Etos kerja
Etos kerja menurut Tebba adalah disiplin, loyalitas, semangat, dan
kualitas kuantitas dengan sikap batin tetap seseorang atau sekelompok
orang sejauh didalamnya terdapat tekanan moral. Dapat dikatakan bahwa
etos kerja adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan
dan bertindak dalam bekerja, dengan kemauan dan perhatian terhadap
nilai-nilai serta aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi, instansi
maupun perusahaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,
dan etos kerja juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana para
pegawai bekerja. Dengan demikian etos kerja berpengaruh terhadap
semangat kerja dan kegairahan kerja tenaga kerja atau karyawan dalam
melakukan pekerjaannya sehingga akan mampu meningkatkan baik
kualitas maupun kuantitas hasil kerjanya. 29 Indikator-indikator etos kerja
di antaranya sebagai berikut.
a. Disiplin kerja adalah pegawai patuh dan taat melaksanakan peraturan
kerja yang berupa lisan maupun tulisan dari kelompok maupun
organisasi. Disiplin kerja juga merupakan suatu proses perkembangan
konstruktif bagi pegawai yang berpentingan karena disiplin kerja
ditunjukan pada tindakan bukan orangnya.
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b. Loyalitas kerja adalah salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan
uang. Loyalitas hanya bisa didapatkan, namun tidak bisa dibeli.
Mendapatkan dari seseorang bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah
untuk

dilakukan.

Berbanding

terbalik

dengan

kesulitan

mendapatkannnya, menghilangkan loyalitas seseorang justru menjadi
hal yang sangat mudah untuk dilakukan.
c. Semangat kerja yaitu sikap individu yang bekerja sama dengan disiplin
dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatannya. Semangat kerja juga
merupakan kemauan dari setiap individu atau kelompok untuk saling
bekerja sama dengan giat disiplin dan penuh rasa tanggung jawab
dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.
d. Kualitas dan kuantitas kerja yaitu ukuran seberapa baik seorang
karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan dan
ukuran seberapa lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu
harinya.
5. Komponen Etos Kerja
Komponen-komponen etos kerja yang profesional menurut Jansen
Sinamo antara lain yaitu :
a. Kerja adalah rahmat: Bekerja tulus penuh Syukur
Bekerja adalah rahmat yang turun dari Tuhan, oleh karena itu
harus disyukuri. Bekerja dengan tulus akan membuat seseorang
merasakan rahmat lainnya, seperti kemampuan menyesiakan sandang
29
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pangan untuk keluarga dengan gaji yang diperoleh, kemampuan
bergaul lebih luas serta meningkatkan kualitas diri ketingkat yang
lebih tinggi sehingga bisa tumbuh dan berkembang, kemampuan
memaksimalkan potensi saat bekerja, dan kemampuan mendapatkan
pengakuan serta identitas diri dari masyarakat dan komunitas.
b. Kerja adalah amanah: Bekerja benar penuh tanggung jawab
Amanah melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dengan
demikian maka tanggung jawab harus ditunaikan dengan baik dan
benar bukan sekedar formalitas. Rasa tanggung jawab terhadap
pekerjaan yang didelegasikan kepada seseorang akan menumbuhkan
kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar sesuai job
description untuk mencapai target yang ditetapkan.
c. Kerja adalah panggilan: Bekerja tuntas penuh integritas
Dalam konteks pekerjaan, panggilan umum ini memiliki arti apa
saja yang dikerjakan hendaknya memenuhi tuntutan profesi. Profesi
yang dijalani untuk menjawab panggilan sebagai akuntan, hakim,
dokter, guru, dosen, dan sebagainya. Agar panggilan dapat
diselesaikan hingga tuntas maka diperlukan integritas yang kuat
karena dengan memegang teguh integritas maka seseorang dapat
bekrja dengan sepenuh hati, segenap pikiran, segenap tenaga secara
total, utuh, dan menyeluruh.
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d. Kerja adalah aktualisasi: bekerja keras penuh semangat
Aktualisasi merupakan kekuatan yang dipakai untuk mengubah
potensi menjadi realisasi. Tujuan dari sikap aktual ini adalah agar
seseorang terbiasa bekerja keras dan selalu tuntas untuk mencapai
mimpi dan keinginannya tanpa merbah diri seseorang menjadi
pecandu kerja. Ada tiga cara mudah untuk meningkatkan etos kerja
keras yaitu mengembangkan visi sebagai ilham untuk bekerja keras.
Kerja keras merupakan ongkos untuk mengembangkan diri, dan kerja
keras itu baik, menyehatkan serta menguatkan diri.
e. Kerja adalah ibadah: Bekerja serius penuh kecintaan
Segala pekerjaan yang diberikan Tuhan harus disyukuri dan
dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak ada tipe atau jenis pekerjaan
yang lebih baik dan lebih rendah diri yang lain karena semua
pekerjaan adalah sama dimata Tuhan jika dikerjakan dengan serius dan
penuh kecintaan. Berbekal keseriusan itu maka hasil yang akan
diperoleh juga akan lebih dari yang dibayangkan, begitu pula
pekerjaan yang dilakukan didasarkan oleh rasa cinta. Seberat apapun
beban pekerjaan seseorang, berapapun gaji yang didapatkan, dan
apapun posisi yang dipegang akan memberikan nilai moral dan
spiritual yang berbeda jika semua didasari dengan cinta. Jika bekerja
serius penuh kecintaan akan melahirkan pengabdian serta dedikasi
terhadap pekerjaan.
31

32

f. Kerja adalah seni: Bekerja cerdas penuh kreatifitas
Bekerja keras itu perlu, namun bekerja dengan cerdas sangat
dibutuhkan. Kecerdasan disini maksudnya adalah menggunakan
strategi dan taktik dengan pintar untuk mengembangkan diri,
memanfaatkan peluang kerja yang ada, melahirkan karya dan buah
pikiran yang inivatif dan kreatif.
g. Kerja adalah kehormatan: Bekerja tekun penuh keunggulan
Kehormatan diri bisa didapatkan dengan bekerja karena dengan
melalui pekerjaan maka seseorang dihormati dan dipercaya untuk
memangku suatu posisi tertentu dan mengerjakan tugas yang diberikan
kepadanya

termasuk

segala

kompetensi

diri

yang

dimiliki,

kemampuan, dan kesempatan dalam hidup. Rasa hormat yang
terbentuk dalam diri seseorang akan menumbuhkan rasa percaya diri
yang akan meningkatkan keinginan untuk bekerja lebih tekun.
h. Kerja adalah pelayanan: Bekerja paripurna penuh kerendahan hati
Hasil yang dilakukan dalam bekerja bisa menjadi masukan untuk
orang lain dan sebaliknya, sehingga dari proses tersebut seseorang
telah memberikan kontribusi kepada orang lain agar mereka bisa hidup
dan beraktivitas dengan lebih mudah. Jadi bekerja dapat digolongkan
sebagai salah satu bentuk pelayanan diri terhadap orang lain.30
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Berdasarkan delapan etos kerja diatas dapat penulis simpulkan
bahwa indikator tersebut menunjukkan seseorang karyawan atau
pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tidak didasarkan atas
perintah atasan melainkan keinginan yang kuat untuk melakukan
sesuatu tanpa paksaan dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan
tanggung jawab guna mencapai tujuan suatu organisasi.

6. Fungsi etos kerja
Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap
perbuatan dan kegiatan individu. Menurut A. Tabrani Rusyan fungsi etos
kerja adalah :
a. Pendorong timbulnya perbuatan
b. Penggairah dalam aktivitas
c. Sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan
menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan.
Etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja
yang diyakini seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar
yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. 31
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7. Tujuan Dalam Etos Kerja
Bagi umat isla, Rasulullah SAW adalah tauladan yang utama, dan
dalam masalah bekerja, Rasulullah tidak hanya memberi petunjuk dari
nasihat, tetapi juga mengamalkan apa yang dinasihatkannya dan
membuktikannya dengan bekerja. Berikut ini adalah pandangan dan
tauladan atau etos kerja yang dilakukan Rasulullah SAW yang juga patut
kita lakukan pada pekerjaan kita saat ini.
Untuk dapat berhasil dalam bekerja maka pekerjaan harus diselesaikan
dengan baik atau tuntas. Pengertian pekerjaan dengan tuntas dapat
diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang
sangat memuaskan, proses kerjanya juga baik efisien, dan semua dapat
dilakukan apabila semua proses pekerjaan direncanakan dengan baik, dan
dilaksanakan dengan baik dengan didukung pengetahuan, keterampilan
dan sikap ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan, terkait dengan bekerja
dengan tuntas.
Pekerjaan yang rapih

disamping menuntut

pengetahuan

dan

keterampilan yang profesional juga menuntut kemampuan manajemen
yang baik. Pekerjaan yang rapih paling tidak membutuhkan perencanaan
pekerjaan yang baik, menentukan orang-orang yang akan melaksanakan
pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi dan komitmen, menentukan
metode atau cara untuk menyelesaikan pekerjaan.
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Disisi lain yaitu sudut pandang islam, beberapa landasan atau tujuan
dari etos kerja adalah :
a. Mardhatillah sebagai tujuan luhur: bahwasannya bekerja keras dalam
islam, bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan naluri hidup untuk
kepentingan perut. Namun lebih dari itu terdapat tujuan filosofis yang
luhur, tujuan yang mulia, tujuan ideal yang sempurna yakni untuk
berta‟abud kepada Allah SWT dan mencari ridho-Nya.
b. Memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa dalam hidup didunia kita
mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam. Sangatlah
mustahil apabila kita ingin memnuhi kebutuhan hidup tanpa kerja
usaha, dan kerja keras. Karenanya etos kerja yang tinggi bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat komplek.
c. Memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam point ini lebih ditekankan pada
seseorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap
keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangganya. kewajiban dan
tanggung jawab itu menimbulkan konsekwensi bagi pihak suami atau
kepala rumah tangga yang mengharuskan dia bangkit bergerak dan
rajin bekerja.
d. Kepentingan amal sosial. Diantara tujuan bekerja adalah bahwa hasil
kerjanya itu dapat dipakai sebagai kepentingan agama, amal ekonomi
dan lain sebagainya. Dan bentuk kebutuhan manusia itu berupa
bantuan tenaga, pikiran dan material.
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e. Menolak kemungkaran. Diantara tujuan ideal berusaha dan bekerja
adalah sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri
seseorang yang tidak bekerja (pengangguran). Dengan bekerja dan
berusaha berarti menghilangkan salah satu sikap dan sifat kemalasan
dan pengangguran, sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka
menutupi keadaan-keadaan yang negatif seperti itu.32

8. Etika Islam Dalam Aktifitas Ekonomi
Dalam konsepsi islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral
dari ajaran agama. Terbentuknya etos ekonomi dalam islam adalah
bersinerginya nilai moral keagamaan dengan rasionalitas kalkulasi untungrugi, sehingga terjadi keseimbangan diantara kedua elemen dasar ini.
Memaknakan hidup dengan konsep kesejah teraan (falah) berarti merujuk
pada pengertian holistic dan seimbang berdimensi spiritual-material,
sosial-individual, dan dunia-akhirat. Kesejahtraan didunia adalah segala
sesuatu yang dapat memberika kenikmatan hudup indrawi, baik materi
aupun non materi. Sementara kesejahreraan akhirat adalah kenikmatan
hidup yang diperoleh setelah manusia meninggal dunia. Menurut AlGazali, kesejahteraan (falah) dan keselamatan (maslahah) umat manusia
tercapai bila umat manusia telah memanifestasikan lima hal dalam
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kehidupan yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keturunan
(nash), dan materi (maal).
Dalam konsepsi islam, etos ekonomi kaum muslim tidak hanya
terbentuk dari tradisi budaya, tetapi juga bersumber dari keyakinan agama
yang membentuk etos-spiritual individu seperti, iman, ikhsan, ikhlas, dan
takwa. Nilai-nilai yang membentuk etos ekonomi itu diimplementasikan
kedalam bentuk kesalehan ilahiyah, individual, dan sosial, yang menjadi
media kesejahteraan hidup spiritual dan material. Hal ini berbeda dengan
etos kerja

ekonomi

konvensional

yang menekankan pencapaian

kesejahteraan hidup terletak pada kelebihan secara meterial. Semangat
demikian membentuk “etos individualistik dan materialistik” dalam
perilaku

ekonomi

berorientasi

kepentingan

jangka

pendek

atau

keduniawian. Sebaliknya, islam mengajarkan bahwa tindakan ekonomi
yang dilakukan produsen dan konsumen adalah untuk memaksimalisasi
maslahat. Konsep maslahat ini mengacu pada nilai-nilai kemanfaatan,
keberkahan, dan keselamatan berorientasi jangka panjang, baik didunia
maupun akhirat.
Semua ini merujuk pada kualitas dan karakter dasar individu,
kelompok,

masyarakat

dan

bangsa

untuk

mencapai

keunggulan

kompetitif. Dengan demikian, bentuk dan aktualisasi etos kerja seorang
muslim berpijak pada “niat pelaku” sebagai subjek. Sebagaimana
ditegaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW, “nilai setiap kerja itu
37
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tergantung pada niatnya.” Jadi niat dan orientasi kerjanya tinggi. Secara
normatif-teologis, orientasi kerja adalah upaya mewujudkan amanah
Tuhan di bumi dengan tujuan mengelola potensi sumber daya yang ada.
Dengan katalain, kerja individu atau sekelompok individu dapat dinilai
sebagai upaya mencari rezeki.33
Adapun prinsip-prinsip etos kerja dalam islam sebagai agama yang
menekankan arti penting amal dan kerja, islam mengajarkan bahwa kerja
itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yang harus dimiliki
setiap tenaga kerja atau karyawan ataupun setiap orang dalam melakukan
suatu pekerjaan sebagai berikut:
a. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan
b. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian
c. Berorientasi pada mutu dan hasil yang baik
d. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul, dan masyarakat
e. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi
f. Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan
g. Ajaran islam menunjukkan bahwa kerja atau amal adalah bentuk
keberadaan manusia.34
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9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja
Tujuan seta fungsi etos kerja secara umum sebagai alat penggerak
perbuatan dan kegiatan individu. Sedangkan etos (etika) kerja dipengaruhi
oleh beberapa faktor yaitu :
a. Agama
Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang akan
mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara
berpikir, bersikap dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran
agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan
beragama. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi
oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang
konservatif turut menambah kokohnya etos kerja yang rendah. Sejak
Weber menulis karyanya yang berjudul The Protestant Ethac and the
Soirit of Capitalism, berbagai studi tentang etos kerja yang berbasis
agama sudah banyak dilakukan dengan hasil yang secara umum
mengkonfirmasikan adanya korelasi positif antara sebuah sistem
kepercayaan tertentu dengan kemajuan ekonomi, kemakmuran, dan
modernitas.35
b. Budaya
Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga
sebagai etos budaya dan secara operasional etos budaya ini juga
35
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disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh
sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.
Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki
etos kerja yang tinggi dan sebaliknya, masyarakat yang memiliki
sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos kerja yang
rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja.
c. Sosial Politik
Tinggi rendahnya suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau
tidaknya stuktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja
keras dan dapat menikmati hasil kerja dengan penuh. Etos kerja harus
dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab
kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya mungkin timbul
jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang
terpacu kemasa depan yang lebih baik.
d. Kondisi Lingkungan/Geografis
Siagian juga mengemukakan adanya indikasi bahwa etos kerja
muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang
mendukung

mempengaruhi

manusia

yang

berada

didalamnya

melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat dan
bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari enghidupan
dilingkungan tersebut.
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e. Pendidikan
Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya manusia.
Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang
mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat
tercapai apabila da pendidikan, keahlian dan bermutu disertai dengan
peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan
sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas
masyarakat sebagai pelaku ekonomi.
f. Stuktur Ekonomi
Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh
ada atau tidaknya struktur ekonomi, yang mampu memberikan insentif
bagi pegawai masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil
kerja keras mereka dengan penuh.
g. Motivasi Intrinsik Individu
Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah
individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu
pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini
seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka
etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan
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bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri sendiri, yang
sering disebut dengan motivasi intrinsik.36
Terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkup strategis dunia
termasuk perubahan budaya sebagai akibat globalisasi dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan
komunikasi dan informasi yang seakan tidak terbendung, telah
mempengaruhi perubahan kehidupan dan budaya yang signifikan
dalam masyarakat dunia.
Sebenarnya ada perubahan budaya yang diharapkan, bersifat
positif bagi pembangunan bangsa dan generasi berikutnya seperti
perubahan budaya kerja baik organisasi pemerintah maupun organisasi
masyarakat atau swasta dalam bekerja atau memproduksi dan
melayani masyarakat dalam dunia good governance yang dimiliki oleh
tiga domain (negara, swasta, dan masyarakat madani).

10. Membangun Etos Kerja Profesional dan Unggul
Etos kerja yang baik berasal dari hasil kesadaran sebuah organisasi
untuk secara tulus menggali semua potensi positifnya dalam rangka
memberikan nilai-nilai terbaiknya kepada para stackeholder. Jangan
berfikir meniru etos kerja orang lain, sebab etos kerja itu ada didalam
DNA sebuah organisasi yang secara fundamental telah dipengaruhi oleh
36
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etos krja sang penggagas pendiri organisasi melalui visi, misi, etika,
budaya, serta cara berfikir dan bertindak sang pendiri tersebut.
Etos kerja sebenarnya mengajarkan kepada setiap sumberdaya
manusia untuk secara tulus ikhlas dari lubuk hati terdalam memberikan
pelayanan berkualitas tinggi kepada setiap stakeholder. Untuk itu
diperlukan upaya terus menerus dari manajemen organisasi dalam
memberikan contoh teladan dari pelaku etos kerja yang ingin dimiliki oleh
organisasi tersebut.
Dengan belajar dan belajarlah agar dapat merubah diri dari pribadi,
tanpa etos kerja menjadi pribadi yang unik, khusus dan kaya akan etos
kerja berkualitas tinggi. Semua hal baik itu akan dimiliki oleh yang
belajar, melatih, dan menyadari bahwa semua kerja keras dan hidup
adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada individu, keluarga,
organisasi, orang-orang disekitar, masyarakat, dan dunia.37
Pekerjaan

dan

kantor

adalah

tempat

untuk

belajar

dan

mengembangkan potensi diri karyawan. Karir promosi jabatan menanti
untuk mereka yang bekerja dan berkarya secara sungguh-sungguh dan
penuh rasa tanggung jawab. Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri
dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya pegawai, yang
memiliki kempuan potensi diatas rata-rata dengan pendidikan yang
memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
37
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sehari-hari, maka ia akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang
diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan
yang sesuai dengan keahliannya.38
Namun yang perlu dicermati adalah karyawan yang berhasil bukan
karena melaksanakan pekerjaannya adalah buah hasil keringat sendiri,
tetapi lebih dari sumber daya mendukung. Organisasi yang maju dimana
karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya selalu dalam bentuk tim (team
work). Untuk mencapai produktivitas kerja yang baik dibutuhkan etos
kerja karyawan yang unggul dan profesional dalam mengerjakan
pekerjaannya. Etos kerja harus didukung oleh sumber daya lain seperti
fasilitas kerja, kesehatan, penghargaan, jaminan hari tua, dan sebagainya
yang mendorong karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Karyawan
yang memiliki pengaruh positif dari sumber daya tersebut adalah
karyawan memiliki etos kerja, sebaliknya yang menerima pengaruh
negatif, maka etos kerjanya menurun.39
Menurut Cascio ada sepuluh syarat yang bisa dipakai untuk mengukur
efektif atau tidaknya suatu sistem penilaian prestasi kerja yaitu:40
a. Penilaian, mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam
melakukan penilaian secara terus menerus, merumuskan prestasi kerja

38

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan 12,
PT Remaja Rosdakarya (Bandung, 2013), h. 67
39
Tubagus Achmad Darodjat, Op.Cit, h. 88
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pegawai secara objektif, dan memberiakan umpan balik kepada
pegawai.
b. Keterkaitan, mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian
prestasi kerja dengan uraian pekerjaan.
c. Kepekaan, mengukur keakuratan atau kecermatan sistem penilaian
prestasi kerja yang dapat membedakan pegawai yang berprestasi dan
yang tidak berprestasi, serta sistem harus dapat digunakan untuk tujuan
administrasi kepegawaian.
d. Keterandalan, mengukur keandalan dan konsisten alat ukur yang
digunakan.
e. Kepraktisan, mengukur alat penilaian prestasi kerja yang mudah
digunakan dan dimengerti oleh penilai dan bawahannya.
f. Dapat diteriama, mengukur kemampuan penilai dalam melakukan
penilaian sesuai dengan kemampuan tugas dan tanggung jawab
bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefinisikan dengan jelas
standar dari unsur-unsur penilaian yang harus dicapai.
g. Prestasi kerja, suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan dipengaruhi oleh kecakapan,
keterampilan,

pengalaman,

bersangkutan.
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kesungguhan

karyawan

yang
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h. Tanggung

jawab,

kesanggupan

seorang

karyawan

untuk

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakuknnya.
i. Kejujuran, ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan tugas
dan kemampuan untuk tudak menyalahgunakan wewenang yang telah
diberikan kepanya.
j. Ketaatan, kesanggupan karyawan untuk menaati segala peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, menaati perintah
yang diberiakan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk
tidak melanggar larangan yang ditentukan.
Manfaat dari perlunya dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan secara berkala adalah sebagai bahan pertimbangan
terhadap karyawan dalam hal kenaikan jabatan, kenaikan gaji, pemberian
benefit, tunjangan, dan bonus.
Untuk membangun etos kerja perlu ada motivasi diri sendiri dengan
berkomitmen bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja
adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja
adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Serta
etos kerja berpandangan bahwa kualitas kerja karyawan pada hari ini
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harus lebih baik dari pada hari kemarin, dan kualitas kerja karyawan
dihari esok hari harus lebih baik dari pada kualitas kerja hari ini.41
Proses penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas
prestasi kerja karyawan diwaktu yang lalu atau prediksi prestasi kerja di
waktu yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, ketepatan penilaian
terutama tergantung pada berbagai standar, ukuran dan teknik evaluasi
yang dipilih. Bagaimanapun juga, proses penilaian ini kurang mempunyai
nilai bila karyawan tidak menerima umpan balik mengenai prestasi kerja
mereka.42
Jadi penulis simpulkan bahwa etos kerja profesional adalah
seperangakat perilaku kerja positif yang berasal pada kesadaran dari
seseorang karyawan yang kuat, berkeyakinan yang fundamental, disertai
komitmen yang total pada paradigma kerjanya. Selain itu tolak ukur etos
kerja suatu pekerja juga penting guna menilai sejauh mana pekerjaan
tersebut

dapat

dilakukan

dengan

baik

oleh

karyawan,

dan

mempertimbangkan prestasi kerja karyawan guna untuk memberikan
kenaikan jabatan, gaji, benefit, tunjangan dan pemberian bonus dari setiap
hasil kerja mereka.
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B. Remunerasi
1. Pengertian dan Dampak Kebijakan Remunerasi
Berbagai macam literatur yang digunakan, adanya ketidak konsistenan
dalam penggunaan istilah remunerasi dan kompensasi. Hal tersebut terjadi
karena istilah masih minimnya literatur yang membahas secara lebih rinci
konsep remunerasi. Jikalau ada, itu terbatas dalam hal menyamakan dengan
istilah kompensasi. Remunerasi itu sendiri berkaitan erat dengan
kesejahteraan karyawan/pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Remunerasi merupakan suatu imbalan atau balas jasa yang diberikan
perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah
diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pengertian ini
mengisyaratkan bahwa keberadaannya didalam suatu organisasi perusahaan
tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab, akan terkait langsung dengan
pencapaian tujuan perusahaan. Remunerasi yang arti harfiahnya adalah
“payment” atau penggajian, bisa juga uang ataupun substitusi dari uang
yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai imbal balik suatu
pekerjaan dan bersifat rutin tidak termasuk lembur dan honor. Hal ini
dilaksanakan guna mendorong SDM yang berkualitas, memlihara SDM
yang produktif sehingga tidak pindah kesektor swasta dan membentuk
perilaku yang berorientasi pada pelayanan serta mengurangi KKN.
Sedangkan pengertian resmi menurut bahasa indonesia, remunerasi adalah
pembelian hadian (penghargaan atas jasa) imbalan.
48
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Remunerasi berasal dari bahasa inggris yaitu Remuneration. Dalam
wikipedia memberi penjelasan, “Remuneration is pay or salary, typically a
monetary payment for services rendered, as in an employment”.
Remunerasi mempunyai makna lebih luas dari pada gaji, karena mencakup
semua imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, baik yang
diberikan langsung maupun tidak langsung dan baik yang bersifat rutin
maupun tidak rutin, imbalan langsung terdiri dari gaji/upah, tunjangan
jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan
dengan prestasi dan berbagai jenis bantuan terdiri dari fasilitas, kesehatan,
dana pensiun, gaji, cuti, dan santunan musibah.
Sementara itu remunerasi menurut Ruky,43 menjelaskan bahwa
imbalan memiliki cakupan yang lebih luas dari pada upah atau gaji.
Imbalan mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi
untuk para pegawainya dan diterima atau dinikmati oleh pegawai, baok
secara langsung, rutin atau tidak langsung (pada suatu hari nanti).
Marwansyah,44 juga menyatakan bahwa remunerasi sebagai bentuk imbalan
yang diterima oleh seorang karyawan atas konstribusi mereka terhadap
organisasi. Pada dasarnya, remunerasi merupakan alat untuk mewujudkan
visi dan misi organisasi karena remunerasi itu sendiribertujuan untuk
menarik pegawai yang cakap dan berpenglaman, mempertahankan pegawai
43
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yang berkualitas, memotivasi pegawai untuk bekerja dengan efektif,
memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan menjadi alat untuk
mengendalikan pengeluaran, dimana hal tersebut merupakan faktor-faktor
yang dapat membantu pencapaian visi dan misi organisasi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa remunerasi merupakan reward atau
imbalan dari perusahaan atau organisasi kepada karyawan atas kinerja dan
usahanya dalam bentuk financial maupun non-financial yang bertujuan
untuk kesejahterakan pegawai atau karyawan tersebut. Sistem remunerasi
sendiri pasti berbeda-beda dalam setiap organisasi atau perusahaan,
tergantung

dari

bagaimana

sistem

kerja

yang

dipakai

dalam

organisasi/perusahaan tersebut.
Alasan dan dampak ditetapkannya kebijakan remunerasi oleh
pemerintah yaitu sebagai berikut:
Menurut Akhrozi dengan penetapan kembali sistem penggajian dan
jumlah yang diberikan, diharapkan kesejahteraan para PNS dapat
meningkat dan juga memperbaiki indikator kinerja pegawai yang terkesan
buruk sebelimnya seperti:
1. Kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat yang buruk (terkesan
lamban, arogan, tidak didasarkan oleh aturan tertentu, feudal, berbelitbelit dan sebagainya).
2. Tidak disiplin dan tidak mematuhi etos kerja.
3. Selalu berbau korupsi, kolusi dan nepotisme.
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4. Tidak produktif dan tidak efektif dan efisiennya manajemen
pemerintahan.
5. Pelayanan publik yang laporan keuangannya tidak transparan dan tidak
sistematis.45
Lebih ditegaskan lagi bahwasannya gaji, tunjangan dan lain-lain,
sudah diatur dan diperbarui kembali oleh pemerintah republik indonesia
yang telah diresmikan oleh presiden yaitu UU Nomor 23 tahun 2017. 46

2. Landasan Hukum Kebijakan Remunerasi
Beberapa kebijakan yang menjadi dasar penerapan remunerasi sebagai
bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017, Tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau T\rnjangan (Lembaran Negara Republik Indonesira Tahun 2017
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888);
b. UU No. 17 tahun 2007 yang masih dipakai sampai sekarang, tentang
Rencana

Pembangunan

Nasional

Jangka

Panjang

2005-2025.

Khususnya pada Bab IV butir 1.2 huruf E. Menyatakan bahwa:
45

Rina Martini (Akhrozi, 2014, h.80) “Remunerasi dan Rasa Keadilan Masyarakat ”, Jurnal
Ilmiah Pemerintahan, Vol. 4 No. 4 (2015), h. 63
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“pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata
pemerintahan yang baik dipusat maupun didaerah, agar mampu
mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya.
Perpres No. 7 tahun 2005 yang masih dipakai sampai sekarang, tentang
rencana pembangunan jangka menengah nasional.47
3. Asas-Asas Remunerasi
Organisasi harus menetapkan program remunerasi yang didasarkan
atas asas keadilan serta asas kelayakan dan kewajaran, dengan
memerhatikan

undang-undang

yang

berlaku.

Organisasi

harus

memperhatikan keseimbangan antara kondisi-kondisi internal dan eksternal
guna menjamin perasaan puas bagi pegawai, agar pegawai tetap termotivasi
untuk bekerja dengan baik bagi organisasi. Berikut adalah asas-asas
penting yang perlu diterapkan dalam pemberian remunerasi menurut
Hasibuan,48 antara lain:
a. Asas keadilan
Remunerasi dikatakan adil bukan berarti setiap pegawai menerima
remunerasi yang sama besarnya tanpa mempertimbangkan bobot
pekerjaan yang diemban oleh masing-masing pegawai, tetapi berasarkan
asas adil, baik dalam penilaian, perlakuan, pemberian hadiah, maupun
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hukuman bagi setiap pegawai. Oleh karena itu dengan adanya asas
keadilan dalam pemberian remunerasi akan menciptakan kerja sama
yang baik, motivasi kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas pegawai yang
lebih baik.
b. Asas Kelayakan dan Kewajaran
Remunerasi yang diterima pegawai harus memenuhi kebutuhan
dirinya beserta keluarganya pada tingkatan yang layak dan wajar,
sehingga besaran remunerasi yang akan diberikan akan mencerminkan
status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang akan
dinikmati oleh pegawai beserta keluarganya. Sementara itu, remunerasi
yang wajar, berarti besaran remunerasi harus mempertimbangkan
faktor-faktor seperti, prestasi kerja, pendidikan, jenis pekerjaan, resiko
pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan lain-lain. Dalam manajemen
SDM penyesuaian remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai
harus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal yang
berlaku. Hal ini penting dilakukan agar semangat kerja pegawai tetap
tinggi dan terhindar dari resiko timbulnya tuntutan dari pegawai,
maupun pemerintah yang akan mengancam keberlangsungan organisasi.
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4. Prinsip Dasar Remunerasi
Penentuan remunerasi menggunakan 3 prinsip dasar remunerasi
menurut Hasibuan,49 agar mendapatkan solusi yang tepat dan mencapai
tujuan yang diinginkan, antara lain:
a. Kebersamaan, karena dalam organisasi, pegawai bekerja saling
membutuhkan dan koordinasi yang baik antara pegawai yang satu
dengan pegawai yang lainnya.
b. Keterbukaan, semua pegawai dalam bekerja harus terbuka dan saling
mengingatkan guna pencapaian hasil optimal.
c. Keadilan, dalam pelaksanaannya sistem pembagian remunerasi ini harus
adil dan wajar sesuai dengan penampilan kerja masing-masing pegawai.
5. Tujuan Pemberian Remunerasi
Pemberian remunerasi atas prestasi pegawai merupakan salah satu
mekanisme yang penting untuk memberikan semangat dalam melakukan
segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan organisasi yang merupakan masalah utama dalam
mencapai tujuan. Pada dasarnya tujuan dari sistem remunerasi adalah untuk
membantu menciptakan kesadaran bersama diantara individu untuk
bersedia bekerja sama dengan organisasi dan mengerjakan segala sesuatu
yang dibutuhkan organisasi,
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Ibid, h. 35
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Mahmudi,50 mengatakan bahwa tujuan utama sistem remunerasi yaitu
sebagai berikut:
a. Untuk menarik orang-orang yang komprten, berkualitas dan berkarakter
bergabung dengan organisasi.
b. Untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki keunggulan,
kompetensi, berkualitas, dan berkarakter baik yang sudah bergabung
dengan organisasi agar tidak keluar dari organisasi.
c. Untuk menjaga agar orang-orang organisasi tetap mau bekerja karena
remunerasi yang tidak memadai memungkinkan pegawai untuk
melakukan mogok kerja yang sebenarnya sangat merugikan organisasi.
d. Untuk memotivasi pegawai agar mencapai prestasi yang terbaik.
Pendapat

lain

menurut

Davis

dan

Werther

W.B

(dalam

Mngkuprawira,51 secara umum tujuan sistem remunerasi adalah untuk
membantu organisasi mencapai tujuan keberhasialan strategi organisasi dan
menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Dengan demikian ada
beberapa prinsip tang diterapkan sistem remunerasi, antara lain sebagai
berikut:
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1. Terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam oranisasi.
2. Setiap pekerjaan dinilai melalui proses evaluasi jabatan/pekerjaan dan
kinerja.
3. Mempertimbangkan keadaan keuangan organisasi.
4. Nilai rupiah dalam sistem remunerasi mampu bersaing dengan harga
pasar tenaga kerja yang sejenis.
5. Sistem remunerasi yang baru dapat membedakan orang yang berprestasi
baik dan yang tidak dalam golongan yang sama.
6. Sistem remunerasi tang baru harus dikaitkan dengan penilaian kinerja
pegawai.
6. Komponen Remunerasi
Remunerasi menurut Pora,52 secara harfiah diartikan sebagai payment
ataupembayaran, bisa juga uang ataupun subtitusi dari uang yang
ditetapkan dengan peraturan tertentusebagai imbal balik suatu pekerjaan
dan bersifat rutin.
Menurut Darmadji,53 terdapat beberapa komponen dalam remunerasi,
diantaranyasebagai berikut:
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“pengaruh Remunerasi Terhadap kinerja Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tangerang”, Jurnal Ekonomi, Vol.3, No.2 (2016), h. 1814
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Tangerang”, Jurnal Ekonomi, Vol.3, No.2 (2016), h. 1814
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a. Gaji pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pegawai setiap
bulan menurut grade dan bersifat tetap. Besarnya gaji pokok di dasarkan
pada pangkat dan golongan serta ruang gaji yang dimiliki oleh pegawai.
b. Tunjangan

yaitu

pembayaran-pembayaran

dan

jasa-jasa

yang

melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan organisasi dapat membayar
semua atau sebagian dari tunjangan tersebut. Penetapan tunjangan lebih
banyak bersifat kebijakan manajemen yang bertujuan untuk menunjang
komponen remunrasi yang lain.
c. Benefit, yaitu imbalan tidak langsung atau imbalan tambahan, baik
dalam bentuk uang maupun non-uang yang di berikan oleh pengusaha
kepada pegawai. Contoh benefit, seperti pelayanan, penghargaan,
fasilitas kesehatan, dan sasaran kerja.
d. Bonus yaitu upah tambahan di luar gaji atau upah pegawai sebagai
hadiah untuk memotifasi kerja menjadi lebih baik. Upah tambahan ini
biasanya di berikan oleh organisasi kepada pegawai atas capaian
tertentu.

57

58

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara
kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada poulasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.54
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari intensif
tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu
unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian
ini menggali data yang bersumber dari instansi yang terkait yaitu
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research).
Peneliti kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujian
mendapatkan

data

skunder

dengan
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cara
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penelaahan

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Kombinasi (Bandung : Alfabeta,
2014), h. 11.
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terhadapbuku yang berkaitan dengan indikator etos kerja dan remunerasi
yaitu tenaga kerja, kesejahteraan pegawai, SDM, dan juga tentang ekonomi
islam, dan data dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta
data dari jurnal dan artikel yang berkaitan dengan data remunerasi,
imbalan, dan tenaga kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang
bertujuan

untuk

mendeskripsikan,

mencatat,

analisis,

dan

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau tidak.55
Karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh Etos
Kerja Terhadap Remunerasi Tenaga kependidikan dan berapa persen
mempengaruhinya.

B. Jenis dan Sumber Data
Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan
data kuantiatatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang menyajikan
dalam bentuk angka atau data-data kualitatif yang diangkakan/scoring.56Datadata kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis Pengaruh Etos Kerja
Terhadap Remunerasi Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung baik secara simultan maupun parsial.
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Untuk menumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian
ini, penulis menggunakan data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau
digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi
dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.57 Data sekunder berasal dari
sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini data sekunder yang bersifat
internal didapat melalui data-data dari Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung yaitu data

remunerasi (imbalan) yang berupa gaji, tunjangan,

benefit dan bonus untuk tenaga kependidikan dan yang bersifat eksternal
didapat melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan dan juga
jurnal, artikel, Al-Qur‟an, Al-Hadits dan internet. Dalam hal ini yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan
peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.58 Populasi
dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan/karyawan UIN RIL yang
berjumlah 172 tenaga kependidikan.

57
58

Ibid, h. 135
Sugiono, Op, Cit. h. 80

60

61

Tabel 1.2
Data tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.
No
Keterangan tenaga administrasi
Jumlah
1
Kepala Biro AUAK
1
2
Kepegawaian
9
3
Keuangan
15
4
Umum
28
5
AKDM dan KMHS
15
6
Perencanaan dan sistem informasi
6
7
LP2M
3
8
LPM
3
9
PTI DAN PD
3
10 SPI
1
11 Fakultas Tarbiyah
18
12 Fakultas Syariah
16
13 Fakultas Usuludin
12
14 Fakultas Dakwah
14
15 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4
16 Perpustakaan
14
17 Pengembangan Lembaga Bahasa
2
18 Pasca Sarjana
8
Jumlah keseluruhan tenaga
172
kependidikan

2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah kareakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.59Untuk menentukan ukuran sampel yang dikemukakan
oleh Suharsini Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang
maka akan diambil semua sehingga penelitian ini yang merupakan populasi
dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10%-
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15% atau 20%-25%.60 Dalam penelitian ini pengambilan sampel berjumlah
51 orang responden atas pertimbangan jumlah tersebut cukup dengan
tingkat sampling error sebesar 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara sampel random
sampling, yaitu pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang
sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan
populasi. Sampel random sampling dapat dipakai pada populasi yang
seragam.61 Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Disini penulis mengambil 51 sampel dengan jumlah 172 orang ketenaga
kerjaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian
ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Kuesionel (Angket)
Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan tehnik
pengumpulan data yang efisien bila penenliti tahu dengan pasti variabel
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yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.62 Selain
itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar
dan tersebar diwilayah yang luas. Angket atau kuesioner ini akan di
sebarkan kepada tenaga kerja UIN RIL untuk mendapatkan informasi yang
kemudian diolah menjadi data.

b. Metode Wawancara (Interview)
Menurut Prof. Dr. S. Nasution wawancara (Interview) adalah suatu
bentuk komunukasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan
memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data
dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan
berlandaskan pada masalah, tujun dan hipotesis penelitian.63 Wawancara
dilakukan pada karyawan atau tenaga kependidikan yang ada di UIN RIL
guna untuk mendapatkan informasi yang jelas yang berhubungan dengan
pemberian remunerasi untuk meningkatkan etos kerja karyawan atau
tenaga kependidikan.

c. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momentual dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
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sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan
lain-lain.64

E. Variabel Penilitian dan Operasional Variabel
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. variabel yang pertama
adalah independen yaitu etos kerja. Dan variabel yang kedua adalah dependen
yaitu remunerasi tenaga kependidikan.
1. Variabel Bebas (Independen Variabel)
Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel
lainnya.65 Dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah etos kerja dengan
indikator yaitu sebagai berikut:
X1: Disiplin kerja merupakan pegawai yang patuh dan taat melaksanakan
peraturan kerja yang berupa lisan maupun tulisan dari kelompok
maupun organisasi.66
X2 : Semangat kerja yaitu sikap individu yang bekerja sama dengan disiplin
dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatannya.Semangat kerja juga
merupakan kemauan dari setiap individu atau kelompok untuk saling
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bekerja sama dengan giat disiplin dan penuh rasa tanggung jawab
dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.67
X3 : Loyalitas kerja adalah salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan
uang. Loyalitas hanya bisa didapatkan, namun tidak bisa dibeli, karena
untuk mendapatkannya dari seseorang bukanlah sesuatu pekerjaan
yang mudah untuk dilakukan.68
X4 :Kualitas & kuantitas kerja yaitu ukuran seberapa baik seorang
karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan dan
ukuran seberapa lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu
harinya.69

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)
Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria,
konsekuensi merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas.70 Variabel terikat dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:
Y : Remunerasi yaitu bisa disebut dengan imabalan yang biasanya
berbentuk gaji, benefit, bonus, dan tunjangan yang diberikan kepada
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tenaga kependidikan atau karyawan dalam suatu perusahaan atau
organisasi.71

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis
menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam
menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari
fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian faktafakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang
mempunyai sifat khusus.72
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat
diinterpresentasikan agar mudah dipahami adalah:
1. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian studi kasus yang
dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan
data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran
mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kualitatif digunakan
untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar
variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui
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pengaruh disiplin kerja, semangat kerja, loyalitas kerja, dan kualitas dan
kuantitas kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan.

2. Uji Validitas
Uji validitas yaitu digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi
validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah
kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji
validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diajukan.
Hasil r hitung dibanding r

tabel

dimana df = n-4 dengan signifikan 5% apabila

hasil yang diperoleh rhitung > r

tabel

maka instrumen tersebut valid. Dalam

melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS 17.

3. Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenernya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan
adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu.
Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan menggunakan SPSS
17. Untuk penelitian ini peneliti juga menggunakan batasan nilai cronbch
alpha sebesar 0,60, jika nilai pada hasil reliabilitas > 0,60 maka reliabilitas
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pertanyaan dapat diterima, sebaliknya apabila nilai pada hasil reliabilitas <
0,60 maka hasil tersebut tidak reliabilitas atau tidak diterima.

4. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik meliputi beberapa uji sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam
variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya
dilakukan sebelim data diolah berdasarkan model-model penelitian.
Metode yang baik yang layak digunakan untuk penelitian ini adalah
metode kolmogrovsmirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data
yang digunakan.73

b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas digunakan untuk menguji suatu mosel apakah
terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antar variabel
bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabelvariabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini
untuk mengetahui apakah anatar variabel bebas dalam persamaan
regresi tersebut tidak saling berkorelasi.
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Untuk mendekati multikolinearitas adalah dengan melihat nilai
tolerance dan nilai variance inflation faktor (VIF) dengan rumus sebagai
berikut:74
VIF

Tolerance

VIFi = 1
1 – Ri2dan

( ßi ) = 1/VIF

Keterangan:
VIF

: Varuance Inflation Factor

Tolerance
Dimana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno variabel dikatakan
tidak mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai tolirance lebih
kecil dari 0,05 atau nilai VIF lebih besar dari 5.75

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi
penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar
observasi satu keobservasi lain. Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan
residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut hemoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas.76
5. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilsi
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasannya bila
suatu estimasi regresi linier menghasilkan koefisien determinasi yang
tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonometrika yang dipilih
peneliti atau tidak lulus uji asumsi klasik maka model tersebut bukanlah
model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model
empiris.

6. Regresi Linier Berganda
Untuk alat hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi berganda.
Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel
prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk
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memberikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara empat buah
variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).77
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e... ... ... ... ... ... ... .... .... .... ...(1)
Keterangan :
Y

= Variabel Terikat yaitu Remunerasi Tenaga Kependidikan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

X1

= Variabel Disiplin Kerja

X2

= Variabel Semangat Kerja

X3

= Variabel Loyalitas Kerja

X4

= Variabel Kualitas dan Kuantitas Kerja

b1,2,3

= Koefisien Regresi

a

= Konstanta

e

= Eror

7. Uji Hipotesis
a. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan
regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan
didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan
uji berikut:
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1) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
2) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b. Uji t
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masingmasing variabel independen yang terdiri atas disiplin kerja, semangat
kerja, loyalitas kerja, dan kualitas dan kuantitas kerja terhadap
remunerasi tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung yang merupakan variabel dependennya. Uji t yang dilakukan
untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan
variabel terikat. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga
didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil dengan
kriteria uji :
1) Uji probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
2) Uji probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.78
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BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Universitas islam negeri raden intan lampung atau UIN RIL adalah
perguruan tinggi agama islam tertua dilampung. Dalam lintas perjalanan
sejarahnya UIN RIL melintasi beberapa fase, mulai dari fase rintisan pada
tahun 1961 sampai 1973, kemudian fase pendirian dan pembangunan pada
tahun 1973 sampai 1993, lalu fase pengembangan pada tahun 1998 hingga
mencapai kemajuan sekarang ini.
Laju pembangunan institut ke arah kemajuan terus digalakkan oleh
rektor ke-11 saat ini yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010sekarang) dengan moto: Lebih Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha
pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus
digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung
administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk
memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang
pembelajaranpun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot,
laboratorium, hingga lapangan olahraga.
Dibawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level
nasional. Tahun 2006 dan tahun 2011, UIN RIL menduduki peringkat
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pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN
2011. Tahun yang sama, UIN RIL masuk keperingkat 10 besar PTAIN
dari segi penyerapan anggaran. Terhitung november 2011, UIN RIL
memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional yaitu ANALISIS: Jurnal
Studi Keislaman. Dan awal tahun 2012, program pasca sarjana membuka
program

Doktor

dengan

konsentrasi

Hukum

Islam,

Manajemen

Pendidikan Islam, dan Pengembangan Masyarakat Islam. Dan masih
banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi
sebagai perguruan tinggi islam yang unggul dan kompetitif.
2. Makna Raden Intan
Raden Intan berasal dari nama Raden intan II, beliau adalah seorang
pahlawan kemerdekaan yang berjuang untuk membebaskan bangsa
indonesia dari kolonial belanda di daerah lampung. Pengambilan nama
tersebut sebagai lambang UIN Lampung merupakan sebagai penghargaan
atas perjuangannya untuk memberikan pencerahan pada masyarakat
lampung akan arti kebebasan dan pengembangan diri warga guna
mencapai kesejahteraan dan kecerdasan.
3. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung
a. Visi
Menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman integratifmultidisipliner yang unggul dan kompetitif.
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b. Misi
1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratifmultidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing
internasional.
2) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidipliner
yang relevan dengan kebutuah masyarakat.
3) Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim.
c. Tujuan
1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang
memiliki keunggulan akademik dan/atau profesional, integritas
iman, takwa, dan akhlakul karimah, serta kemampuan daya saing
dalam rangka menjawab tantangan global.
2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan
pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan seni-seni keislaman
secara inovatif, obyektif, dan dinamis.
3. Menyebarluaskan hasil-hasil riset dan pengembangan ilmu-ilmu
keislaman,

serta

mengupayakan

pemanfaatannya

guna

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
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d. Ukuran Penilaian Remunerasi
Ukuran penilaian remunerasi yang diterapkan di UIN Raden Intan
Lampung yaitu:
1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job
related), artinya sistem penilaian itu benar-benar menilai perilaku
atau kerja yang mendukung kegiatan organisasi dimana pegawai
itu bekerja.
2. Adanya standar pelaksanaan kinerja (performance standard).
Standar pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai
kinerja tersebut, agar penilaian itu efektif maka standar penilaian
hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap
pekerjaan. dengan demikian standar pelaksanaan kerja menjadi
semacam alat ukur kinerja.
Adapun untuk pemberian remunerasi untuk karyawan UIN Raden
Intan Lampung yaitu:
a. Pegawai yang mendapatkan remunerasi paling rendah yaitu ada di
nomor 1-6, kurang lebih antara Rp.1.000.000 sampai Rp.2.500.000.
b. Pegawai yang mendapatkan remunerasi di nomor 7-10, kurang lebih
antara Rp.3.000.000 sampai Rp.5.000.000.
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c. Sedangkan pegawai yang mendapatkan remunerasi paling tinggi di
antara nomor 11-18, kurang lebih antara Rp.6.000.000 sampai
Rp.18.000.000.
Cara pembayaran atau pemberian remunerasi tidak langsung
diberikan 100% setiap bulannya, tetapi setiap bulannya diberikan
sebesar 30% dan sisanya atau 70% dibayarkan pada setiap satu
semester atau perenam bulan tetapi dinilai dari kinerja setiap harinya,
kinerjanya baik maka akan mendapatkan remunerasi penuh yaitu
100%, jika kinerjanya sangat baik dan memuaskan maka akan
mendapatkan extra ordinary di luar 100%.
B. Penyajian Data
1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden pada bagian ini penulis akan membahas
mengenai karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin, usia,
pendapatan rata-rata tiap bulan responden, jumlah jam kerja sehari, dan
jabatan responden. Data tersebut diambil dari masing-masing responden,
pengambilan data responden ini menggunakan teknik Simple Random
Sampling,

yaitu, cara pengambilan sampel dengan memberikan

kesempatan yang sama untuk dipilih lagi setiap individu atau unit dalam
keseluruhan populasi. Sebelum melakukan tahap analisis data terlebih
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dahulupenulis akan memberikan penjelasan mengenai keteranganketerangan responden dalam penelitian ini.
Tabel 4.1
Dilihat dari Karakteristik Responden
Karakteristik Responden
Laki-laki
Perempuan
<20 Tahun
21-30 Tahun
>30 Tahun
Pendapatan
<Rp.3.000.000
Rata-rata
Rp.3.100.000 - Rp.5.000.000
Perbulan
Rp.5.100.000 – Rp.7.000.000
Responden
>8.000.000
Jumlah jam
<7 jam
kerja perhari
7-8 jam
>8 jam
Jabatan
Fungsional Umum
Responden
Staf Kemahasiswaan
Administrasi Umum
Pengelola Akademik
Pengolah Data
Pustakawan
Administrasi dan Dokumentasi
Fungsional Umum Keuangan
Staf FDIK
Kasubag
Bendahara Pembantu
Staf PAK
Arsiparis
Kasubag dokmentasi informasi
Staf
Staf Data dan Informasi
Sekertaris
Staf Kasubag umum
Staf PBD
Pengelola Umum
Arsiparis madya
Kearsipan
Administrasian Perpustakaan
Staf Pengembangan bisnis
Seskaru AUPK
Sekertaris LP2M
Staf LP2M
Jumlah = 51 Responden
Jenis
Kelamin
Usia
Responden

Sumber: Data primer diolah 2018
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Jumlah (orang)
33
18
0
8
43
11
27
12
1
0
33
18
3
1
4
1
3
3
3
1
2
2
1
1
1
1
9
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1

Persentase
64,7%
35,3%
0%
15,7%
84,3%
21,6%
52,9%
23,5%
2%
0%
64,7%
35,3%
6%
2%
7%
2%
6%
6%
6%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
17%
2%
2%
4%
2%
4%
2%
2%
4%
2%
2%
2%
2%
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Berdasarkan keterangan dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui
bahwa jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 33 orang atau
64,7%, sedangkan responden perempuan berjumlah 18 atau 35,3%.
Dalam hal ini terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dari
pada responden perempuan. Jadi, dalam penelitian ini responden
berjumlah 51 yang seluruhnya adalah tenaga kependidikan di UIN
Raden Intan Lampung.
Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia, peneliti
menyebarkan kuesioner ketenaga kependidikan di UIN Raden Intan
Lampung sebanyak 51, bahwa tenaga kependidikan di UIN Raden
Intan Lampung didominasi oleh responden yang berumur >30 tahun
sebanyak 43 orang atau 84,3% dan berumur 21-30 tahun sebanyak
15,7% sedangkan jumlah responden yang berumur >20 tahun 0 orang
atau 0%.
Dilihat dari karakteristik pendapatan rata-rata perbulan responden
tenaga kependidikan di UIN Raden Intan Lampung, didominasi oleh
yang berpendapatan Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000 sebanyak 27 orang
atau 52,9%, sedangkan yang lainnya berpendapatn Rp.5.100.000 –
Rp.7.000.000 sebanyak 12 orang atau 23,5%, berpendapatan
<Rp.3.000.000 sebanyak 11 orang 21,6%, dan berpendapatan
>Rp.8.000.000 sebanyak 1 orang atau 2%.
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Dilihat dari karakteristik jumlah jam kerja perhari di UIN Raden
Intan Lampung, didominasi 7-8 jam sebanyak 33 orang atau 64,7%,
kemudian yang >8 jam sebanyak 18 orang atau 35,3% dan <7 jam
sebanyak 0 orang atau 0%.
Selanjutnya,

karakteristik

responden

berdasarkan

jabatan

responden, dapat diketahui bahwa jenis responden didominasi dengan
jabatan sebagai staf berjumlah 9 orang atau 17%, administrasi umum
berjumlah 4 orang atau 7%, fungsional umum, pengolah data,
pustakawan, dan administrasi dan dokumentasi berjumlah 3 atau 6%,
staf FDIK, kasubag, staf kasubag umum, pengelola umum, dan
pengadministrasian perpustakaan berjumlah 2 atau 4%, dan staf
kemahasiswaan, pengelola akademik, fungsional umum keuangan,
bendahara pembantu, staf PAK, arsiparis, kasubag dokumentasi dan
informasi, staf administrasi dan alumni (data dan informasi),
sekertaris, staf PBD, arsiparis madya, kearsipan, staf bagian
pengembangan bisnis, seskaru AUPK, sekertaris LP2M, dan staf
LP2M berjumlah 1 atau 2%.
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C. Analisis Data
1. Etos Kerja Terhadap Remunerasi Tenaga Kependidikan di
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
a). Hasil Pengujian
1). Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item
dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item
ditujukan dengan adanya dokumen terhadap total skor. Penentuan
valid atau tidaknya item yang telah digunakan, maka kegiatan
yang telah dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r
tabel, dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau
5% dengan n=51 sehingga r tabel dalam penelitian ini adalah r
(0,05;51-2=49)= 0,266.
Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut maka akan
dilakukan

terlebih

dahulu

perhitungan

statistik

dengan

menggunakan program spss 17. Adapun hasil autput perhitungan
uji validitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 4.2
Uji Validitas Variabel X1 (Disiplin kerja)
Variabel

Disiplin kerja
(X1)

Loyalitas kerja
(X2)

Semangat kerja
(X3)

Kualitas kuantitas kerja
(X4)

Remunerasi
(Y)

Item pertanyaan
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
X4.6
X4.7
X4.8
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8

r hitung
0,575
0,659
0,653
0,493
0,605
0,535
0,602
0,660
0, 543
0,555
0,618
0,636
0,725
0,480
0,693
0,542
0,625
0,612
0,445
0,628
0,656
0,463
0,277
0,755
0,504
0,555
0,478
0,544
0,694
0,740
0,762
0,598
0,609
0,695
0,669
0,650
0,745
0,691
0,701
0,458
0,470

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018
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r tabel
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266
0,266

keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

83

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, secara keseluruhan item
pernyataan pada variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4,
dan variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item
pernyataan memiliki r

hitung

yang lebih besar dari r

tabel

yaitu

sebesar 0,266, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item
variabel penelitian dapat digunakan sebagai instrumen dalam
penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat
digunakan untuk mengukur variabel penelitian.
2). Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menghindari konsistensi alat
ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap
konsistensi jika pengukurannya diulang. Penelitian ini melakukan
uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha Cronbach’s
sebesar 0,60 maka data yang di ujikan memiliki tingkat reabilitas
yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpa yang dilakukan
dengan

menggunakan

program

SPSS

17.

Adapun

hasil

perhitungannya dapat dilihat pada tabel hasil output SPSS
dibawah ini.
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Tabel 4.3
Uji Reabilitas
Reliability Statistic
Cronbach‟s Alpha

Variabel
Disiplin (X1)
Loyalitas (X2)
Semangat (X3)
Kualitas kuantitas (X4)
Remunerasi (Y)

0,744
0,759
0,674
0,798
0,784

keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018
Hasil uji reabilitas variabel X1, variabel X2, variabel X3,
variabel X4, dan variabel Y dapat dilihat dalam output Reliability
Statistics pada tabel 4.15 di atas. Dimana hasil yang diperoleh dari
nilai Cronbach’s Alpha pada tabel di atas lebih besar dari hasil
koefisien Cronbach’s Alpha yaitu 0,60 maka dapat disimpulkan
bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel.
b). Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
normal atau tidak. Uji normalitas data uang dapat dilakukan dengan
melakukan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Pengambilan
kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti
distribusi

normal

atau

tidak

adalah

dengan

menilai-nilai

signifikannya. Jika signifikannya > 0,05 maka berdistribusi normal
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dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak
berdistribusi normal.
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kolmogorov smirnov

Kesimpulan

0,952

Normal

Sumber: Data primer diolah 2018
Berdasarkan hasil output uji normalitas pada penelitian ini,
dapat diketahui bahwa nila signifikan sebesar 0,952 > 0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang diuji
berdistribusikan normal, sehingga hasil analisis ini dapat lanjut
keanalisis regresi

2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tau
tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar
variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel
independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain
itu untuk uji itu ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses
pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial
masing-masing variabel independen. Jika VIF
diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolerasi.
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yang dihasilkan
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Tabel 4.5
Uji Miltikolinieritas
Variabel
Disiplin
Loyalitas
Semangat
Kualitas kuantitas

Tolerance
0,406
0,435
0,407
0,392

VIF
2,467
2,297
2,458
2,549

Kesimpulan
Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018
Berdasarkan data output di atas diketahui bahwa nilai tolerance
X1 sebesar 0,406, X2 sebesar 0,435, X3 sebesar 0,407, dan X4
sebesar 0,392 artinya lebih besar dari 0,1, sehingga disimpilkan
berdasarkan

nilai

tolerance

tidak

terjadi

multikolinieritas.

Selanjutnya berdasarkan nilai VIF X1 = 2,467, X2 = 2,297, X3 =
2,458, dan X4 = 2,549 < 10 artinya baik X1, X2, X3, dan X4 tidak
terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance
residual suatu periode pengamatan yang lain, cara memprediksi ada
tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada
pola

gambar

scatterplot,

regresi

yang

tidak

terjadi

heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah
atau sekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau
dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk
pola bergelombang

melebar kemudian menyempit dan melebar

kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.
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Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018
Gambar 4.1
Berdasarkan hasil output diatas dapat diketahui bahwa tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas pada pengaruh etos kerja terhadap
tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
4. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier
berganda untuk menjawab pengaruh disiplin, loyalitas, semangat, dan
kualitas &kuantitas kerja. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah
pengaruh keterikatan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y,
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X4 dengan Y, yang dapat dilihat dari besarnya t hitung terhadap t tabel
dengan uji 2 sisi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 51 pada
tingkat signifikan 5%. Pada tingkat kesalahan (a = 0,05) dengan
menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t tabel (0,025 ; 46) sebesar
2,013. Sedangkan t hitung dari variabel X1 (disiplin kerja, X2 (loyalitas
kerja), X3 (semangat kerja), X4 (kualitas & kuantitas kerja) adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel
Prediksi
Koefisien Regresi (b)
t hitung
(konstanta)
-1,688
-0.351
Disiplin
Positif
0,300
1,883
Loyalitas
Positif
-0,068
-0,343
Semangat
Positif
0,428
2,363
Kualitas
positif
0,323
2,188
kuantitas
R Square
= 0,608
Adjusted R Square = 0,573
F hitung
= 17,805
Sig.= 0,000

Sig.
0,727
0,066
0,733
0,022
0,034

Kesimpulan
Ditolak
Ditolak
Diterima
Diterima

a. Dependen Variabel : Y
Sumber : Data primer diolah tahun 2018

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah
sebagai berikut :
Y

= a + b1 X2 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4

Remunerasi = -1,688 + 0,300 X1 – 0,068 X2 + 0,427 X3 + 0,323 X4 +
4,810.
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Keterangan :
a. Nilai konstan adalah sebesar -1,688, hal ini menunjukkan
remunerasi adalah -1,688 jika variabel disiplin kerja (X1), loyalitas
kerja (X2), semangat(X3), kualitas dan kuantitas kerja (X4) adalah 0
(nol), maka Y adalah -1,688.
b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel
disiplin kerja (X1), mempunyai arah koefisien regresi positif dengan
remunerasi yaitu b = 0,300 yang berarti bahwa apabila disiplin kerja
mengalami peningkatan 1% maka remunerasi akan meningkat 30%
dengan asumsi variabel independen yang lain konstant.
c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel
loyalitas kerja (X2), mempunyai arah koefisien regresi negatif
dengan remunerasi yaitu b = -0,068 yang berarti bahwa apabila
loyalitas kerja mengalami penurunan 1% maka remunerasi akan
menurun sebesar -6,8 dengan asumsi variabel independen yang lain
konstant.
d. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel
semangat kerja (X3), mempunyai arah koefisien regresi positif
dengan remunerasi yaitu b = 0,427 yang berarti bahwa apabila
semangat kerja mengalami peningkatan 1% maka remunerasi akan
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meningkat 42,7% dengan asumsi variabel independen yang lain
konstant.
e. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel
kualitas & kuantitas kerja (X4), mempunyai arah koefisien regresi
positif dengan remunerasi yaitu b = 0,323 yang berarti bahwa
apabila kualitas & kuantitas kerja mengalami peningkatan 1% maka
remunerasi akan meningkat 32,3% dengan asumsi variabel
independen yang lain konstant.
4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Analisis determinasi digunakan untuk mengukur nesarnya
persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel 4.6, dapat di
ketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau pengaruh dimensi etos
kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan ditujukan oleh nilai R2
(R Squere) adalah 0,608 hal tersebut berarti variabel remunerasi dapat
dijelaskan oleh variabel disiplin kerja, loyalitas kerja, semangat kerja
dan kualitas & kuantitas sebesar 60,8%. Sedangkan sisanya (100% 60,8%) adalah 39,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
5. Uji Simultan (F)
Uji f digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel bebas (disiplin, loyalitas, semangat, dan kualitas kuantitas)
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dan variabel terikat (remunerasi) secara bersama-sama pada tingkat
kepercayaan 95% (a = 0,05) serta menggunakan derajat kebebasan.
Derajat kebebasan ftabel (0,05; k ; n-k-1).
Diperoleh ftabel (0,05; 5; 46) = 2,013.
Ketentuannya adalah jika fhitung > ftabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima, sebaliknya jika fhitung < ftabel maka Ho dan Ha ditolak.
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil uji f dalam penelitian
ini didapatkan fhitung > ftabel yaitu sebesar 17,805 > 2,013 dengan angka
signifikan (P value) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa sub
variabel disiplin kerja (X1), loyalitas (X2), semangat (X3), kualitas
kuantitas kerja (X4), memiliki pengaruh signifikan secara bersamasama terhadap variabel remunerasi (Y).

7. Uji Parsial T
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier
berganda pada variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan
secara individu terhadap variabel Y. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan
variasi variabel terikat. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang
diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t tabel dengan
signifikansi 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df) n – k
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- 1 = 90 - 3 – 1 = 46. Apabila thitung lebih besar dari ttabel dan nilai
signifikansi <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
Berdasarkan tabel 4.6 penjelasan untuk masing-masing variabel
bebas adalah sebagai berikut:
a. Variabel disiplin kerja (X1)
Hasil regresi terlihat bahwa variabel disiplin kerja memiliki thitung
sebesar 1,883 dengan sig 0,066. Hal ini berarti bahwa t hitung (1,883)
> ttabel (1,679) maka H0 diterima artinya dapat dikatakan bahwa
disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.
b. Loyalitas kerja (X2)
Variabel loyalitas kerja, hasil regresi terlihat bahwa thitung -0,343
dengan sig 0,733. hal ini berarti bahwa thitung (-0,343) < ttabel (1,679)
maka H0 diterima artinya dapat dikatakan bahwa semangat kerja
tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

remunerasi

tenaga

kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
c. Semangat kerja (X3)
Variabel semangat kerja berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa
variabel semangat kerja memiliki t hitung sebesar 2,363 dengan sig
0,022. Hal ini berarti bahwa thitung 2,363 > ttabel(1,679) maka H0
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ditolak artinya dapat dikatakan bahwa loyalitas kerja berpengaruh
signifikan terhadap remunerasi tenaga kependidikan Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.
d. Kualitas kuantitas kerja (X4)
Variabel kualitas kuantitas kerja berdasarkan hasil regresi terlihat
bahwa variabel kualitas kuantitas kerja memiliki thitung sebesar 2,188
dengan sig 0,034. Hal ini berarti bahwa t hitung (2,188) > ttabel (1,679)
maka H0 ditolak, artinya dapat dikatakan bahwa kualitas &
kuantitas

kerja

berpengaruh

terhadap

remunerasi

tenaga

kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
b). Pembahasan Hipotesis
Berdasarkan indikator yang terdapat dalam teori etos kerja menurut
Tebba di artikan sebagai suatu disiplin, loyalitas, semangat, dan kualitas
kuantitas kerja seseorang dengan sikap batin tetap seseorang atau
sekelompok orang sejauh didalamnya terdapat tekanan moral.
Untuk hasil di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
berdasarkan hasil regresi dari variabel disiplin kerja, loyalitas kerja,
semangat kerja, dan kualitas kuantitas kerja yaitu sebagai berikut:
1) Disiplin kerja
Hasil output variabel disiplin kerja yaitu 1,883 yang berarti thitung
ttabel maka Ha ditolak dan H0 diterima, maka dapat disimpulkan
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bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh pengaruh terhadap remunerasi
tenaga kependidikan universitas raden intan lampung.
Sedangkan pada variabel disiplin kerja menurut Tebba adalah
pegawai patuh dan taat melaksanakan peraturan kerja yang berupa
lisan maupun tulisan dari kelompok maupun organisasi. Tetapi,
kedisiplinan masih kurang di Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, karena karyawan masih ada yang keluar dan meninggalkan
pekerjaannya dengan alasan-alasan tentu, padahal belum memasuki
jam istirahat dan pada saat kembali ketempat bekerja melebihi jam
waktu istirahat yang telah ditentukan. Dari hasil observasi, peraturan
yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
seperti disiplin dalam pemakaian seragam yang masih banyak
dilanggar oleh para karyawan, dan juga hasil kuesioner yang peneliti
sebar bahwasannya karyawan sering menunda pekerjaan, sehingga
pekerjaan yang tertunda diselesaikan dengan cara lembur.
Jadi pada variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap
penilaian dalam remunerasi tenaga kepandidikan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung karena adanya pertimbanganpertimbangan yang lain.
2) Loyalitas kerja
Hasil output variabel loyalitas kerja yaitu -0,343 yang berarti
thitung < ttabel maka Ha ditolak dan H0 diterima, maka dapat
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disimpulkan bahwa loyalitas kerja tidak berpengaruh pengaruh
terhadap remunerasi tenaga kependidikan universitas raden intan
lampung.
Sedangkan pada variabel loyalitas kerja menurut Tebba adalah
salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Loyalitas hanya
bisa didapatkan, namun tidak bisa dibeli. Salah satu contohnya
seperti membantu pekerjaan atau tugas karyawan lain yang belum
dapat diselesaikan atau melakukan lembur. Tetapi, hasil observasi
menyebutkan bahwa karyawan yang melakukan lembur berarti
karyawan tersebut menunda-nunda pekerjaan yang telah ditugaskan
kepada karyawan, dengan asumsi semakin banyak waktu lembur
semakin menurun tingkat disiplin karyawan. Artinya pekerjaan yang
seharusnya selesai tepat waktu harus diselesaikan dengan cara
lembur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan
arah negatif.
Jadi pada variabel loyalitas kerja tidak berpengaruh terhadap
penilaian dalam remunerasi tenaga kepandidikan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung karena adanya pertimbanganpertimbangan yang lainnya.
3) Semangat kerja
Hasil output variabel semangat kerja yaitu 2,363 yang berarti
thitung > ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak, maka dapat
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disimpulkan bahwa semangat kerja berpengaruh terhadap remunerasi
tenaga kependidikan universitas raden intan lampung.
Sedangan pada variabel semangat kerja menurut Tebba adalah
sikap individu yang bekerja sama dengan disiplin dan rasa tanggung
jawab terhadap kegiatannya. Maka, pada karyawan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung semangat dalam bekerja harus
bertambah dan dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang
maksimal sesuai dengan apa yang telah diinginkan organisasi,
dengan

semangat

tersebut

maka

otomatis

karyawan

akan

mendapatkan imbalan atau remunerasi.
Jadi pada variabel semangat kerja berpengaruh terhadap
penilaian dalam remunerasi tenaga kepandidikan Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.
4) Kualitas kuantitas kerja
Hasil output variabel kualitas dan kuantitas kerja yaitu 2,188
yang berarti thitung > ttabel maka Ha ditolak dan H0 diterima, maka
dapat disimpulkan bahwa kualitas kuantitas kerja berpengaruh
terhadap remunerasi tenaga kependidikan universitas raden intan
lampung.
Sedangkan pada variabel kualitas dan kuantitas kerja menurut
Tebba adalah ukuran seberapa baik seorang karyawan dalam
mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan dan ukuran seberapa
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lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu harinya. Maka pada
karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung kualitas
dan kuantitas kerja dipertahankan dengan baik yaitu seperti
melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target penilaian.
Dari indikator remunerasi semakin tinggi kualitas dan kuantitas kerja
maka semakin bagus penilaian untuk mendapatkan remunerasi.
Jadi pada variabel kualitas dan kuantitas kerja berpengaruh
terhadap

penilaian

dalam

remunerasi

tenaga

kependidikan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jadi dapat diketahui bahwa dari keempat variabel (disiplin kerja,
loyalitas kerja, semangat kerja, kualitas dan kuantitas kerja) tidak
seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap remunerasi
tenaga kependidikan hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan, jadi
dilihat secara parsial yaitu variabel semangat kerja dan kualitas kuantitas
kerja.

2. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Etos Kerja Terhadap
Remunerasi Tenaga Kependidikan di Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
Agama islam adalah agama yang serba lengkap, yang didalamnya
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik kehidupan spiritual
yang bersifat ukhrowi maupun kehidupan material yang bersifat duniawi
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termasuk didalam nya mengatur masalah etos kerja dan imbalan. Secara
implisit banyak ayat al-qur‟an yang menganjurkan umatnya untuk
bekerja keras, dalam arti manusia harus memiliki etos kerja yang tinggi,
diantaranya dalam Qs. Al-Inshirah ayat 7-8 sebagai berikut:
79

       

Artinya: (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (8)
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Dalam Qs. Al-Hasyr ayat 18 dijelaskan bahwa yaitu sebagai berikut:

             
80

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
Ayat diatas menganjurkan kepada manusia, khususnya umat islam
agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal
mungkin, dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja yang
tinggi sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh
kehidupan dunianya disamping kehidupan akhiratnya.
1) Disiplin kerja
79
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Disiplin kerja merupakan bekerja menaati peraturan yang ada
pada organisasi dimana karyawan harus bekerja sesuai atauran. Hal
ini apabila dilihat dari pandangan islam dimana seseorang yang bisa
bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan amanah
yang telah diberikan oleh orang banyak dengan baik. Dimana
seorang yang bekerja secara organisasi menghendaki akan
perubahan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sesuai
penjelasan isi Al-qur‟an surat Yusuf ayat 11 sebagai berikut:
81

           

Artinya: mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu
tidak mempercayai Kami terhadap Yusuf, Padahal
Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang mengingini
kebaikan baginya.
Dalam penelitian ini, disiplin kerja menunjukkan bahwa secara
responden dominan menjawab setuju sebesar 57% terhadap
pertanyaan anda selalu mematuhi segala aturan yang telah
diterapkan organisasi Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja
yang telah diterapkan UIN RIL telah sesuai dengan nilai islam.
2) Loyalitas kerja
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Loyalitas yang dimaksud dalam etos kerja adalah setia terhadap
organisasi/perusahaan, bertanggung jawab dan bersedia melakukan
apapun untuk kemajuan suatu organisasi. Loyalitas memang tidak
semua orang atau karyawan memilikinya, maka dari itu banyak
organisasi/perusahaan akan memberikan imbalan bagi karyawan
yang loyal terhadap organisasi dengan diadakannya remunerasi ini.
Hal ini juga sudah disebutkan dihalaman sebelumnya dalam Qs. Attaubah ayat 105 tentang bahwa seorang mukmin harus bekerja
dengan semaksimal mungkin dengan berharap keridhaan dari Allah
dan Rasul-nya dan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh maka
akan mendapatkan ganjaran dan imbalan atas apa yang telah
dikerjakan.
Dalam penelitian ini, loyalitas kerja tenaga kependidikan
menunjukkan bahwa secara

keseluruhan responden dominan

menjawab setuju sebesar 58% terhadap pertanyaan sebagai karyawan
anda memiliki kepedulian tinggi terhadap organisasi UIN RIL.
Seperti para karyawan tenaga kependidikan UIN RIL mereka dapat
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan
imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa loyalitas kerja telah diberikan oleh karyawan
UIN RIL sesuai dengan nilai islam.
3) Semangat kerja
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Bekerja dalam islam sangat mulia kedudukannya, bahkan
disejajarkan dengan jihad dijalan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat
dari pandangan rasulullah terhadap seseorang yang giat dan semangat
dalam bekerja. Bekerja dilandasi dengan keikhlasan dan berharap
ridho illahi untuk melalukan maka sesuatu pekerjaan dengan tujuan
memperoleh ganjaran. Semangat kerja disebutkan dalam Qs. Al„Ankabut ayat 17 sebagai berikut:
82

          …..
Artinya: Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia
dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu
akan dikembalikan.
Dalam penelitian ini, semangat kerja menunjukkan bahwa
secara keseluruhan responden menjawab setuju sebesar 55% terhadap
pernyataan anda berusaha datang ketempat kerja lebih awal dari
waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan tujuan pemberian
remunerasi kepada tenaga kependidikan yaitu diberikan agar
semangat dan memberikan kemaslahatan seluruh PNS khususnya
karyawan UIN RIL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
semangat kerja para tenaga kependidikan UIN RIL, sesuai dengan
nilai islam.
4) Kualitas kuantitas kerja
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Kualitas dan kuantitas yang dimaksud adalah seperti berusaha
mempertahankan kualitas pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan
dalam waktu yang cepat atau tepat waktu. Dengan kualitas keimanan
yang kuat maka seorang individu akan memiliki kualitas dan
kuantitas yang baik dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan
apa yang telah diharapkan oleh organisasi UIN RIL. Hal ini di
jelaskan dalam Qs. At-taubah ayat 25-26 sebagai berikut:
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Artinya: (25) Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai Para
mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan
(ingatlah) peperangan Hunain, Yaitu diwaktu kamu menjadi
congkak karena banyaknya jumlah (mu), Maka jumlah yang
banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun,
dan bumi yang Luas itu telah terasa sempit olehmu,
kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai.
(26) kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada
RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah
menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan
Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir,
dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang
kafir.
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Pentingnya kualitas dan kuantitas tidak hanya berlaku dalam
keadaan peperangan. Dalam suatu kelompok/organisasi/harakah hal
ini pun harus diterapkan. Kualitas adalah salah satu faktor utama
yang harus dimilikioleh setiap organisasi agar dapat mencapai
keberhasilan dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasinya.
Kemudian kuantitas dalam etos kerja merupakan memupuk rasa
tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan segala pekerjaan
yang telah dibebankan.
Dalam penelitian ini, kualitas kuantitas kerja menunjukkan
bahwa secara keseluruhan responden dominan menjawab setuju
sebesar

55%

terhadap

pertanyaan

anda

selalu

berusaha

mempertahankan kualitas pekerjaan. seperti imbalan yang berbentuk
remunerasi yang diberikan kepada UIN RIL maka kualitas dan
kuantitas karyawan tenaga kependidikan dalam organisasi akan
meningkat dan membuat motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas kuantitas para
karyawan tenaga kependidikan UIN RIL dapat meningkat dan sesuai
dengan nilai islam.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari pembahasan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian tentang
pengaruh etos kerja terhadap remunerasi tenaga kependidikan dalam perspektif
ekonomi islam studi pada universitas islam negeri raden intan lampung dapat
disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan hasil regresi uji t bahwa semangat kerja sebesar 2.363 mempunyai
pengaruh terhadap remunerasi tenaga kependidikan. Dan hasil regresi uji F
sebesar 17.805 maka disiplin kerja, loyalitas kerja, semangat kerja dan kaulitas
dan kuantitas kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap remunerasi
tenaga kependidikan. Sedangkan hasil determinasi Adjusted R Square sebesar
0.573 artinya bahwa variabel remunerasi dapat dijelaskan oleh variabel disiplin
kerja, loyalitas kerja, semangat kerja, dan kualitas

kuantitas kerja adalah

sebesar 57,3% sisanya 42,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
2. Dalam ekonomi islam di universitas islam negeri raden intan lampung telah
menerapkan dengan baik yaitu dengan melaksanakan amanah dan tanggung
jawab yang telah diberikan untuk karyawan tenaga kependidikan, karena
dijelaskan dan ditegaskan dalam Qs. Al-Hasyr ayat 18 dan Qs. At-Taubah ayat
105 bahwa setiap pekerja atau karyawan harus memiliki etos kerja agar
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mendapatkan imbalan yang baik, dan imbalan tersebut tidak hanya didapatkan
didunia saja tetapi juga di akhirat.

B. Saran
1. Bagi universitas islam negeri raden intan lampung, karyawan tenaga
kependidikan

untuk

meningkatkan

lagi

variabel-variabel

lain

yang

mempengaruhinya. Hasil penelilitian ini menunjukkan bahwa etos kerja
berpengaruh signifikan terhadap remunerasi tenaga kependidikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam
dan luas mengenai permasalahan pemahaman pengaruh etos kerja terhadap
remunerasi tenaga kependidikan dengan sampel lebih besar dan menambah
variabel-variabel

lain

yang

dapat

kependidikan.

105

mempengaruhi

remunerasi

tenaga
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SURAT PENGANTAR KUESIONER
Kepada Yth,
Bapak/Ibu/i Responden
Di tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka melaksanakan penelitian guna memenuhi salah satu syarat
menempuh Ujian Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, peneliti memerlukan data
untuk kelengkapan penyusunan skripsi yang berjudul:
“PENGARUH ETOS KERJA TERHADAP REMUNERASI TENAGA
KEPENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”
Salah satu teknik mengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui
kuesioner, untuk itu saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu, sdr/i untuk mengisi
kuesioner ini sesuai dengan kenyataan yang ada karena setiap jawaban yang diberikan
merupakan bantuan yang tidak ternilai besarnya bagi penelitian ini, adapun
keterangan yang diberikan oleh bapak/ibu, sdr/i akan dijamin kerahasiaannya.
Atas perhatian dan bantun yang deberikan oleh bapak/ibu, sdr/i, saya ucapkan
terimakasih.

Hormat saya
Pemohon,

Fadilatul Inayah
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Kuesioner Penelitian
PENGARUH ETOS KERJA
TERHADAP REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Stadi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

1. Baca dan pahami setiap pertanyaan dalam lembar berikut serta diisi dengan
teliti, lengkap dan jujur.
2. Jawaban harus merupakan jawaban peribadi buka jawaban kelompok. Dalam
hal ini tidak ada jawaban benar dan salah, yang penting jawaban bapak/ibu
tepat dengan situasi yang dirasakan.
3. Tiap-tiap jawaban yang bapak/ibu berikan pada kami merupakan bantuan
yang tidak ternilai bagi penelitian kami dan bersifat rahasia, untuk itu kami
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.
4. Berilah tanda (√) pada kolom tersedia, untuk jawaban yang sesuai dengan
pendapat bapak/ibu.
Keterangan:
a. Sangat setuju

(SS)

:5

b. Setuju

(S)

:4

c. Ragu-ragu

(RG) ; 3

d. Tidak setuju

(TS)

e. Sangat tidak setuju

(STS) : 1
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:2
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Profil Responden
1. Jenis kelamin

:

2. Usia

:

a. < 20 Tahun

pria

wanita

b. 21-30 Tahun

3. Jabatan

:

4. Lama bekerja

:

5. Jumlah jam kerja dalam sehari

:

6. Pendapatan rata-rata tiap bulan

:

c. >30 Tahun

a. < Rp. 3.000.000

c. Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000

b. Rp. 3.100.000 – Rp. 5.000. 000

d. > Rp. 8.000.000
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1. Variabel X1 (Disiplin Kerja)
No

Pertanyaan

Tingkat Persetujuan
SS S

1
2
3
4
5
6

7
8
9

RG TS STS

Anda selalu mematuhi segala aturan yang telah di
terapkan organisasi UIN RIL.
Anda selalu mematuhi jam kerja yang telah
diterapkan.
Anda bersungguh-sungguh setiap melakukan
pekerjaan.
Anda tidak pernah meninggalkan tempat kerja
selama jam kerja
Anda selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu
atau jam yang telah ditetapkan.
Anda setuju bahwa tujuan dari pekerjaan yang
dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan
kemampuan pegawai yang bersangkutan.
Anda bekerja terus menerus selama waktu yang
telah ditentukan.
Anda bersedia diberi sanksi jika melanggar
peraturan.
Anda memberi tahu dahulu (surat izin) jika tidak
masuk kerja.

2. Variabel X2 (Loyalitas Kerja)
No

Pertanyaan

Tingkat Persetujuan
SS S

1
2
3
4

Sebagai karyawan anda memiliki kepedulian tinggi
terhadap organisasi UIN RIL.
Anda bersedia lembur kerja jika dibutuhkan kapan
pun.
Anda percaya pada organisasi UIN RIL ini, singga
anda wajib setia.
Dalam bekerja, anda memiliki kesempatan untuk
melakukan yang terbaik bagi organisasi.

114

RG TS

STS
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5
6
7

8

Anda memiliki kesempatan dalam pekerjaan untuk
belajar dan berkembang.
Sebagai karyawan, anda dapat meningkatkan
produktifitas kerja.
Misi atau tujuan dari organisasi membuat anda
paham bahwa pekerjaan yang anda lakukan ini
penting.
Sebagai karyawan UIN RIL, anda tetap mempunyai
motivasi kerja.

3. Variabel X3 (Semangat Kerja)
No

Pertanyaan

Tingkat Persetujuan
SS S

1

Anda menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.

2

Anda mendengar dan memperhatikan pendapat
dan saran rekan kerja.
Anda akan maksimal dalam bekerja di organisasi.

3
4

5
7
8
9

Sebagai karyawan UIN RIL, anda merasa masalah
organisasi ditempat bekerja juga seperti masalah
anda.
Anda menyepakati seluruh tujuan dan sasaran
organisasi UIN RIL yang telah ditentukan.
Anda berusaha datang ketempat kerja lebih awal
dari waktu yang telah ditentukan.
Waktu pengerjaan tugas selama ini lebih cepat
dari sebelumnya.
Anda akan maksimal dalam bekerja di organisasi.

115

RG TS

STS

116

4. Variabel X4 (Kualitas & Kuantitas Kerja)
No

Pertanyaan

Tingkat Persetujuan
SS

1

S

RG TS

STS

Anda puas dengan hasil kerja yang anda
kerjakan.

2
3
4
5

6
7
8

Anda menguasai pekerjaan yang telah ditentukan
oleh organisasi.
Hasil kerja anda terkadang melebihi target yang
telah diberikan organisasi UIN RIL.
Selama bekerja, anda berusaha bekerja lebih baik
lagi dari rekan kerja.
Standar kualitas kerja yang telah ditetapkan oleh
instansi selama ini dapat diselesaikan dengan
baik.
Selama bekerja, hasil anda lebih baik dibanding
waktu yang lalu.
Anda selalu berusaha mempertahankan kualitas
pekerjaan.
Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu yang relatif singkat.

5.Variabel Y (Remunerasi)
No

Keterangan

Tingkat Persetujuan
SS

1
2
3
4

Gaji/imbalan yang anda dapatkan sesuai dengan
jabatan dan pekerjaan anda.
Anda mendapatkan bonus setiap anda berprestasi
dan melakukan pekerjaan dengan baik.
Anda mendapatkan tunjangan kerja sesuai
harapan anda dalam organisasi UIN RIL.
Anda mendapatkan pelayanan yang baik saat
bekerja dalam organisasi.

116

S

RG TS

STS

117

5
6
7
8

Anda mendapatkan penghargaan saat anda
berprestasi tinggi.
Anda mendapatkan sarana kerja yang baik dalam
organisasi.
Anda mendapatkan gaji atas pekerjaan anda
setiap bulan secara tepet waktu.
Selama bekerja anda mendapatkan jaminan
keamanan.

117

118

118

119

UJI VALIDITAS
DISIPLIN KERJA (X1)

119

120

LOYALITAS KERJA X2

120

121

SEMANGAT KERJA X3

121

122

KUALITAS & KUANTITAS KERJA X4

122

123

REMUNERASI (Y)

123

124

UJI REABILITAS
DISIPLIN KERJA X1

LOYALITAS X2

124

125

SEMANGAT KERJA X3

125

126

KUALITAS & KUANTITAS X4

126

127

REMUNERASI Y

127

128

UJI ASUMSI KLASIK
UJI NORMALITAS (UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV)

UJI MULTIKOLINEARITAS

128

129

UJI HETEROSKEDASTISITAS

129

130

UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA

130

131

UJI R2

UJI T

UJI F

131

