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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan dan mendukung penelitian berikut, diantaranya: 

1. Herlina Kusuma Wardani, Muhammd Tho’in (2003) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi pustaka, penjabaran 

bagaimana pengelolaan Baitul Mal dari masa Khalifah Abu Bakar Ash-

Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga masa Ali bin Abi 

Thalib. Baitul Mal, yang berfungsi menjadi tempat untuk menyalurkan dan 

menyimpan harta untuk kepentingan masyarakat, dan membiayai keperluan 

Negara untuk tujuan kesejahteraan. Harta yang didapat dari penakhlukan 

Negara- Negara lain dikelola dengan baik, hingga terhitung dari masa Abu 

Bakar As-Shidiq sampai Ali bin Abi Thalib terus meningkat yang 

membuktikan bahwa ada pengelolaan yang baik terhadap Baitul Maal  

tersebut.
9
 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, yaitu penelitian terhadap Baitul Mal. Bedanya, penelitian ini tidak 

meneliti secara detail tentang bagaimana etos kerja pengelolanya. 

  

                                                             
9
 Herlina Kusuma, Muhammad Tha’in, Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Negara, Jurnal Akutansi dan Pajak, Vol. 14, no. 01, (Juli 2013), 6- 10. 



10 
 

2. Wasisto Raharjo Jati  

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa hubungan korelasi antara 

agama dan ekonomi dalam pembentukan etos kerja. Dalam konsep 

Weberian, disebutkan bahwa agama terutama sekte Calvinis, mempunyai 

pengaruh besar dalam pembentukan etos kerja seperti bekerja merupakan 

bentuk manifestasi keimanan (calling), asketisisme kehidupan, dan bersikap 

rasional dan sistmatis. Harus diakui bahwa, mendiskusikan antara agama 

dan ekonomi, dalam etos kerja terdapat berbagai kendala seperti sejauh 

mana nilai agama mengafeksi moralitas seseorang untuk terdorong bekerja 

dan sejauh mana ekonomi digerakkan atas “perintah” agama.
10

 

Penelitian ini memiliki persamaan paham bahwa Agama 

berpengaruh terhadap pembentukan etos kerja, namun memiliki perbedaan. 

Penelitian yang peneliti lakukan ialah etos kerja berbasis Islami, namun 

dalam penelitian ini etos kerja yang dilatar belakangi oleh beberapa Agama, 

seperti Islam, Hindu dan Budha. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Etos 

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos), yang memberikan arti 

sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini 

tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan 

masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, 

                                                             
10

 Studi Etos Kerja dalam komparasi Perbandingan Agama, Jurnal Agama dan Spirit 

Ekonomi, Vol. 30 No. 2, (Mei- Agustus 2013), 264- 281. 
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serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal pula etika, 

etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlaq, atau nilai- nilai 

yang berkaitan dengan  baik- buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut 

terkandung gairah, atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan 

sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai 

kualitas kerja yang sesempurna mungkin.
11

Menurut Koentjoroningrat, mengemukakan pandangannya, bahwa 

etos merupakan watak khas yang tampak dari luar, terlihat oleh orang 

lain.
12

 Taufik Abdullah, mengatakan bahwa etos adalah aspek evaluatif

yang bersifat menilai.
13

 Sedangkan Soerjono Soekanto, mengartikan etos

antara lain: a.) nilai- nilai dan ide- ide dari suatu kebudayaan, b.) karakter 

umum suatu kebudayaan.
14

Nurcholish Madjid, etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang 

artinya watak atau karakter, yang secara lengkap etos ialah karakter dan 

sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus 

tentang seorang individu atau sekelompok manusia, dan dari kata etos 

terambil pula perkataan “etika” yang merujuk pada makna “akhlaq” atau 

bersifat akhlaqiy, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok 

manusia termasuk suatu bangsa. Etos juga berarti jiwa khas suatu 

11
 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15. 

12
Koentjoroningrat, Rintangan- Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi (jakarta: 

LIPI, 1980), 231 dalam A. Janan Asifudin,  Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2004), 25. 
13

Taufik Abdullah ed., Agama, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi (jakarta: LP3ES, 

1993) cet. 5, 3 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2004), 26. 
14

Soerjono Soekanto, kamus Sosiologi (Jakarta: C.V rajawali, 1983), 174 dalam A. Janan 

Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 26. 
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kelompok manusia yang daripadanya berkembang pandangan bangsa itu 

sehubungan dengan baik dan buruk, yakni etika.
15

 

Toto Tasmara, mengatakan bahwa dalam etos ada semacam 

semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala 

kerusakan (fasad) sehingga setiap pekerjaannya diarahkan untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali cacat dari hasil 

pekerjaannya,
16

 dalam QS. Al- Insyirah [94]: 7-8, Allah berfirman: 

ََ فََإَذاَفَ َرَغَتََفٱنَصبََ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ  ََ َ َوَإَلََ َ َ   َ  َ ََ رَبََكََََ  ََفٱَرَغبََ َ    َ  َ  ََ  

 Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 

maka kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, dan kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
17

 

 

Hadits Rasulullah SAW. Terkait amanah, yang diriwayatkan oleh 

Ahamad: 

 

َََ َماََخطَبَ َناََنِبََهللَاَملسو هيلع هللا ىلصََإالََقَاَل:الَََإميَاَنَلََ  َ  ََ  َ  ََ َ  َ  ََ  ََ  َََ َ َ َ  َ  ََ  ََ  ََ َ  َ ََ َمَنَالََأََمانََةَلََهَ،ََوالَََديَنََلَمَنَالَََ ََ َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  ََ  َ َََ َ  ََ َ ََ َ َ  ََ َ  َ  َ
ََعَهَدَلََه.َأخرجهَأمحد َ ََ ََ ََ ََ َ َ  ََ  َ  َ  َ  

 

Artinya: Tidaklah Nabiyullah (Muhamamad) shallallahu „alaihi 

wasallam berkhutbah di hadapan kami kecuali beliau bersabda:” Tidak 

ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak 

ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji.” (HR. imam 

Ahmad rahimahullah dalam Musnad Ahmad, di shahihkan oleh syaikh al-

Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami’ no. 7179, dan Shahih at-

Targhib wat Tarhib no. 3004. 

 

 

 

                                                             
15

Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramida, 

1995), Cet. 3, 410 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2004), 26. 
16

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 16. 
17

 Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, 

Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002. 
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2.2.2 Pengertian Kerja 

Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

melakukan sesuatu.
18

 El- Qussy, seorang pakar Ilmu jiwa berkebangsaan 

Mesir, menerangkan bahwa, kegiatan atau perbuatan manusia ada dua jenis. 

Pertama, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan mental, dan 

kedua tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Jenis pertama, mempunyai 

ciri jenis kepentingan untuk mencapai maksud atau mewujudkan tujuan 

tertentu, sedang yang kedua adalah gerakan random (raandom movement), 

seperti terlihat pada gerakan bayi kecil yang tampak tidak beraturan, gerakan 

refleks dan gerakan- gerakan lain yang terjadi tanpa dorongan kehendak atau 

proses pemikiran.
19

 Kerja yang dimaksud disini tentu saja kerja menurut arti 

pertama, yaitu kerja yang merupakan aktivitas sengaja, bermotif dan bertujuan. 

Pengertian kerja biasanya terikat dengan penghasilan, atau upaya memperoleh 

hasil, baik bersifat materiil atau nonmateril.
20

 

Etos kerja, menurut Mochtar Buchori dapat diartikan sebagai sikap 

dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja; ciri- ciri atau sifat- sifat 

mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia 

atau suatu bangsa.
21

 Dijelaskan juga bahwa etos kerja, merupakan bagian 

dari tata nilai (value system). Etos kerja seseorang adalah bagian dari 

                                                             
18

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

pustaka, 1994), Cet. Ke 3, 488. 
19

Abdul Aziz El Qussy, Pokok- Pokok Kesehatan Jiwa/ mental, Terj. Dr. Zakiah Daradjat 

(Jakarta: Bulan bintang, 1974), 100-101 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2004), 27. 
20

A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2004), 27 
21

Mochtar Buchori, Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

IKIP Muhammaddiyah Press1994), 6 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2004), 27. 



14 
 

tatanilai individualnya. Demikian pula etos kerja suatu kelompok 

masyarakat atau bangsa, ia merupakan bagian dari tata nilai yang ada pada 

masyarakat atau suatu bangsa tersebut.
22

  

Etos kerja adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan batin 

manusia, moral dan gaya estetik serta suasana batin mereka. Ia merupakan 

sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka, yang direfleksikan dalam 

kehidupan nyata. Etos kerja adalah pancaran dari sikap hidup manusia 

yang mendasar terhadap kerja.
23

 Dalam hal ini, dapat digaris bawahi 

bahwa etos, yaitu berupa karakter dan kebiasaan, sedangkan kerja yang 

dimaksud yaitu, dalam konteks etos kerja itu adalah kerja bermotif dan 

terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik bersifat 

materiil atau nonmateriil.
24

 

Mochtar Buchori, mengemukakan adanya kemungkinan etos kerja 

manusia terwujud sebagai hasil dari suatu proses sosial historis. Berarti etos 

kerja bukan suatu sifat bangsa yang konstan, yang dapat mengalami pasang 

surut.
25

 Musa Asy’arie berpendapat bahwa etos kerja merupakan bagian dari 

kebudayaan yang dibentuk oleh proses kebudayaan panjang, yang kemudian 

membentuk kepribadian, jadi jika masyarakat tertentu mempunyai etos kerja 

yang berbeda dengan masyarakat lainnya, hal itu disebabkan oleh proses 

                                                             
22

Ibid, Mochtar Buchori. 
23

Musa Asy’arie, Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: 

Lesfi,1997), 34 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2004), 27. 
24

A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004) 
25

Mochtar Buchori, Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

IKIP Muhammaddiyah Press1994), 6 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2004), 28. 
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panjang kebudayaan dan tantangan yang dialaminya.
26

 Sehingga, dari 

pemahaman tentang etos kerja tersebut, bahwa etos kerja dapat dibentuk 

dengan pembinaan dan peningkatan, ataupun transformasi lewat pendidikan. 

Adapun etos kerja menurut arti yang bertolak dari etika, yaitu 

moralitas dan kebajikan dalam bekerja, dapat dijabarkan dalam bentuk kode 

etik sebagai code of conduct. Kode etik inilah yang kemudian menjelma 

menjadi etika kerja, etika profesi, atau kerja sebagai kearifan sikap dalam 

bekerja. Etos kerja menunjukkan ciri- ciri perilaku berkualitas tinggi pada 

seseorang yang mencerminkan keluhuran serta keunggulan watak, dengan 

berpedoman pada etos kerja itulah seseorang melaksanakan kerja dengan 

baik,
27

 jadi bukan sekedar etiket dalam arti format lahiriah belaka.  

Pengertian etos kerja sebagai karakter dan kebiasaan yang 

terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja, dan 

pengertian yang bertolak dari asas etis, hakikat maknanya tidak 

menimbulkan pengertian yang kontrakdiktif, justru dapat saling 

mendukung, karena keduanya sangat erat berhubungan dengan aspek 

kejiwaan, dan spiritualitas.  

Etos Kerja Islami, menurut Asifudin yaitu karakter dan Kebiasaan 

manusia berkenaan dengan kerja, terpancar dari sistem keimanan/ aqidah 

Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Aqidah itu 

                                                             
26

Musa Asy’arie, Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: 

Lesfi,1997), 34 dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2004), 28. 
27

Eddy Agussalim Mokodompit, Etos Kerja dan Profesionalisme PembangunanDesa di 

Indonesia Bagian Timur, Makalah disajikan pada Seminar Pengembangan Pembangunan Pedesaan 

Indonesia Bagian Timur, di universitas Tadulako, Palu (Jakarta: Perpustakaan Nasional R.I., 1990) 

dalam A. Janan Asifudin, Etos Kerja Islami (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 

28. 
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terbentuk oleh pemahaman yang diperoleh dari ajaran wahyu dan akal 

yang bekerja sama secara proporsional, maksud terpancar disini mencakup 

arti dan fungsi aqidah yang menjadi sumber motivasi serta sumber acuan 

dan nilai sehubungan dengan kerja. 

 

2.3 Nilai- Nilai Etos Kerja dalam Islam 

2.3.1 Jihad 

Bagi umat Islam, jihad merupakan mahkota harga diri dan 

kemuliaan seseorang, Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa 

menghadap kepada Allah SWT. dengan  tidak ada bekas jihad, ia akan 

bertemu dengan Allah dalam keadaan sumbing”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu 

Maajah dari Abu Hurairah r.a.). Banyak orang- orang yang masih salah 

kaprah dalam mengartikan kata jihad. Jihad pada hadits tersebut bukan 

semata- mata jihad yang diartikan perang secara fisik.  

Jihad berasal dari kata Jahd yang artinya usaha, dalam bahasa Arab 

dikenal dengan kata ikhtiar yang berarti mencari alternatif yang terbaik, juhd 

berarti kekuatan atau potensi yang secara luas memberikan makna sebagai 

suatu sikap yang bersungguh- sungguh dalam berikhtiar dengan mengerahkan 

seluruh potensi diri untuk mencapai suatu tujuan atau cita- cita.  

Sehubungan dengan itu, ijtihad adalah upaya yang sangat 

bersungguh- sungguh untuk menggali potensi alam melalui daya nalar atau 

ilmu (potensi intelektual), sedangkan mujahadah yaitu kesungguhan 

seseorang untuk menggali potensi kebenaran, menyelami makna dan 
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hakikat dari arti cinta (potensi spiritual), jadi jihad yang dimaksud secara 

umum ialah kesungguhan mengerahkan segala kekuatan atau potensi 

dirinya  didalam melaksanakan sesuatu dan meninggikan martabat dirinya 

sebagai manusia yang mengemban misi Rahmatan Lil „Alamin.
28

 

Begitu luas dan mulianya kedudukan jihad dalam Islam, sehingga 

jihad menjadi salah satu persyaratan bagi seseorang untuk memperoleh 

kebahagiaan dan jaminan surga dari Allah SWT, sebagaimana firmanNya 

(QS. Al- Imran [3]: 142) yang berbunyi: 

َهَدوَاََمنَكَمََويَ َعَلَمَ َتَمََأنََتَدَخَلوَاَٱَْلََنَةََوَلَماَيَ َعَلَمَٱَّلَلََٱَلَذيَنَجََ َ َأََمََحَسب َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ ََ
 ََ
 َ  َ   َ َ  َ  ََ  َََ   َ ََ  َ  َ  َ  ََََ َ  َ  َ َ َ  َ  َ ََ

 ََ  َ  َ  َ  َََ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ  َ
ِبَينََ ََ ٱلصََ  َ َ   َ ََ  

 

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke 

surga, padahal belum nyata bagi Allah orang- orang yang berjihad 

diantaramu dan belum nyata orang- orang yang sabar”.  

 

Bila Jihad diterjemahkan sebagai bersungguh- sungguh, semangat 

tersebut merupakan ruh yang bersifat universal, artinya tidak hanya orang 

Islam yang memiliki semangat kesungguhan tersebut. Orang- orang kafir 

sekalipun pasti akan memperoleh apa yang dia inginkan selama memiliki 

kesungguhan. Ada hal yang membedakan dengan semangat kerja dalam 

Islam, yaitu kaitannya dengan niat serta cara meraih tujuannya.  

Sehingga kesadaran bekerja seperti inidisebut sebagai jihad fi 

sabilillah. Adapun orang- orang kafir bersungguh- sungguh untuk 

kesenangan duniawi semata- mata, bahkan bersungguh- sungguh untuk 

memuaskan hawa nafsu. Nilai juhaad bagi seorang Muslim terkait dengan 

                                                             
28

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 36. 
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fi sabilillah, tentunya harus ada semacam ruh yang menyala,yang memikat 

dan menyedot seluruh energinya untuk mewujudkan setiap 

peerjaannyamelebihi hasil orang kafir. Hal ini karena dirasakan bahwa 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya terdapat ruh, misi, dan 

keterpanggilan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT.
29

 

Demikian makna jihad dalam kaitannya dengan bekerja, berikhtiar, 

atau mewujudkan suatu cita- cita. Jihad menjadi satu kekuatan yang secara 

abadi harus terus menyala serta digali dan diuji potensinya sehingga 

mampu mengeluarkan energi yang signifikan. 

 

2.3.2 Tauhid 

Kandungan pengertian dalam kalimat thayyibah laa ilaaha illaallah 

tiada Tuhan kecuali Allah merupakan statemen, syahadah/ kesaksian, serta 

proklamasi kemerdekaan martabat kemanusiaan bagi pribadi muslim, yaitu 

nilainya jauh melampaui makna dari Declaration of Independence serta 

Declaration of Human Right, yang diembuskan angin barat. Dunia barat 

telah terapresiasi oleh ajaran Islam. Ajaran Islam menempatkan manusia 

sebagai makhluk yang bebas merdeka dan membawa misi kemanusiaan, 

sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, agar setiap individu 

menghargai kehidupan, harta, dan martabat individu yang lainnya.  

Islam menempatkan manusia sebagai perhatian paling sentral, 

untuk membebaskan manusia dari segala belenggu yang akan 

menghinakan dirinya, ajaran utama yang paling dominan adalah tauhid 

                                                             
29

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 38. 
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(laa ilaaha illaallah). Kalimat yang sering disebut sebagai an-nafi wal 

itsbaat yang berarti menafikan, menolak, meniadakan, atau menegasikan 

segala illah dan hanya meyakini, menerima, menghadirkan, atau 

mengkonfirmasikan Allah sebagai satu-satunya Illah. Dengan demikian, 

Allah pasti illah dan setiap Illah belum tentu Allah.  

Pengertian Illah (Tuhan) dapat didekati pengertiannya dalam 3 

aspek yang bersifat terpadu atau grated, yaitu:
30

 

1) Aspek Uluhiyah 

Illah, berarti suatu yang disembah (ma’luh), sesuatu yang 

menguasai diri (aliha), atau sesuatu yang membuat diri kita amat 

terpikat atau terpesona (walah), sehingga diri kita menjadi tidak 

berddaya (powerless), atau terbelenggu dihadapan sesuatu tersebut. 

Dengan pengertian ini, tampaklah bahwa manusia harus 

membebaskan diri (self liberation) dari segala sesuatu kecuali hanya 

tunduk, pasrah, dan dibelenggu rasa cinta kepada Allah SWT. 

Pernyataan laailaaha berarti kita memproklamirkan diri sebagai 

manusiamerdeka dari segala sesuatu yang akan membelenggu 

kebebasan jiwa manusia. Kata ilah yang berasal dari kata aliha, 

ya’lahu, ilaahatan, mengandung pengertian sebagai pengabdian atau 

penyembahan (al-ilaah at-taa’luha). 

Kaitannya dengan etos kerja, tauhid menjadi daya pendorong 

untuk terus berkreasi tanpa merasa takut terhadap segala pemikiran 

                                                             
30

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 42-

50. 
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yang bersifat tahayyul. Semangat tauhid ini melahirkan dan 

mendorong etos kerja melalui cara dirinya untuk berani berfikir secara 

kritis dan merdeka, hati yang lapang, dan karenanya tidak merasa 

tertekan (stres) bila dia harus mengasah atauberargumentasi dengan 

siapapun. Sikapnya yang mandiri dan bersih dari segala tahyyul itu 

mendorong dirinya untuk tampil sebagai sosok pribadi yang memiliki 

sikap yang sangat proaktif, penuh daya inisiatif dan kreativitas. Dia 

tidak takut untuk menyatakan gagasannya, dia tidak merasa rendah 

diri (inferiority) untuk berbicara dengan siapapun karena dalam 

dirinya ada keyakinan yang saangat kuat bahwa tidak ada suatupun 

yang Maha Kuasa kecuali Dia. 

2) Aspek Rububiyah 

Kata Rabb memberikan cangkupan pengertian: memelihara, 

mengembangkan, mendidik, melindungi, memberi petunjuk, 

melimpahkan kehidupan, dan memberikan jaminan. Kata Rabb, 

merupakan bentuk atau sifat dari kekuasaan Allah yang terkait dengan 

kasih sayangNya. Allah tidak menciptakan makhlukNya kecuali 

dipersiapkan untuk makhlukNya itu perlindungan dan jaminanNya, 

sebagaimana (QS. Al-Muzammil [73]:9) 

Artinya: “Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan melainkan 

Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.” 

 

3) Aspek Mulkiyah 

Aspek Mulkiyah, adalah sesuatu  yang secara mutlak menyebabkan 

diri kita merasa terikat atau dimiliki oleh sesuatu tersebut (aqaad, 
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mu’aqad, aqidah, yang berarti komitmen, keterikatan, dan 

ketergantungan) dn keterikatan tersebut diyakini sebagai suatu hukum 

atau aturan yang mutlak, sehingga kita tidak mampu lagi menjadi 

subjek dan terperangkap sebagai hambaNya.  

Pernyataan tauhid ini, pribadi yang memiliki etos kerja menjadi 

manusia yang kreatif dan terbebas dari segala rasa takut karena mereka 

memiliki Allah tempat bersandar (tawwakul, tawakal, yang arti 

harfiahnya adalah tempat bersandar, sesuatu yang dipercaya kuat 

sebagai sandaran). Seemangat iyyaka na’budu menjadi motivasi besar 

didalam hatinya untuk melayani, mengembangkan, dan memberikan 

kepuasan bagi seluruh makhlik. Bagi seorang muslim, siapapun diluar 

sana adalah customer yang harus diberikan pelayanan. Melayani itu 

adalah ibadah, indah dan bagian dari jati diri seorang muslim, karena 

pada hakikatnya minimal tujuh belas kali dalam sehari ia menyatakan 

ikrarnya sebagai pelayan. 

 

2.4 Anjuran untuk Bekerja Keras 

Kerja adalah gerak universal alam semesta. Al- Qur’an memuat sangat 

banyak kjaian alam semesta, yang menurut Dr. Mahdi Ghulsyani (cendekiawan 

muslim Iran) jumlahnya mencapai 10% dari ayat- ayat Al- Qur’an. Semua 

berpusat pada ketundukan, tasbih dan sujud jagad raya pada Tuhannya (QS. 

As-Shaff [61]:1). Bekerja pada dasarnya adalah seirama dengan gerak 

universal alam smesta, seirama dengan sujud alam semesta.
31
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Setiap manusia sangat dianjurkan untuk mencari rezeki, karena setiap 

manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara 

bekerja. Dalam bekerja, seorang Muslim hendaknya memiliki kekuatan 3-Q, 

kualitas Iman dan Kerja, Ketetapan atau kepercayaan waktu (quick), serta 

kuantitas yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan (quantity) dengan 

menganjurkan memperbanyak amal baik dan usaha keras, untuk itu, orang- 

orang yang menjadikan kerja sebagai pengabdian kepada Sang Maha Pencipta 

akan memiliki beberapa ciri, yaitu:  

1. Motivasi kerjanya hanya semata- mata untuk mencari ridha Allah SWT. 

2. Cara kerjanya senantiasa disesuaikan denagn aturan keyakinan yang 

dimilikinya. 

3. Bidang kerja yang dilakukan senantiasa baik dan benar. 

4. Manfaat kerjanya senantiasa memberikan kebaikan, kesejahteraan dan 

keselamatan bagi semua (rahmatan lil alamin). 

Bekerja sebagai motivasi ibadah, semestinya selalu memberikan yang 

terbaik dan semaksimal mungkin. artinya, etos kerja tinggi akan terwujud jika 

seseorang bekerja dengan penuh semangat/ dorongan- dorongan disamping ability. 

Dorongan itu dapat berupa ibadah, ekonomi, dan bermanfaat untuk orang lain. 

Anjuran untuk bekerja keras dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW. 

Bersabda: “ Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi Daud As. 

Tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari)  

Hadits juga disebutkan, “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. 

Bersabda: Sungguh seandainya alah seorang diantara kalian mencari kayu 
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bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik, daripada ia meminta- 

minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa bekerja 

adalah perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam, dalam Islam bekerja 

bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga 

diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, dan Islam 

pun sangat menghargai seoang yang bekerja dengan tangannya sendiri. 

Begitupun ketika seorang yang kelelahan karena beekerja Allah akan 

mengampuninya, sehingga begitu besarnya apresiasi Islam terhadaporang yang 

bekerja. 

Bekerja dalam Islam akan mendapatkan pahala, karena termasuk 

menjalankan esuatu yang wajib hukumnya, seperti sabda Rasulullah SAW. “ 

mencari rezzeki yang halal itu wajib setelah menunaikan yang fardhu (seperti shalat, 

puasa dan sebagainya)”.. (HR. Ath- Thabrani dan Al- Baihaqi). 

 

2.5 Indikator- Indikator Orang yang Memiliki Etos Kerja Tinggi 

Gunnar Myrdal, dalam bukunya Assian Drama mengemukakan tiga 

belas sikap yang menandai etos kerja tinggi pada seseorang, yaitu
32

: 1. Efisien, 

2. Rajin, 3. Teratur, 4. Disiplin/ tepat waktu, 5. Hemat, 6. Jujur dan teliti, 7. 

Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, 8. Bersedia menerima 

perubahan, 9. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan, 10. Energik, 11. 

Ketulusan dan percaya diri, 12. Mampu bekerja sama, 13. Mempunyai visi 
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yang jauh kedepan. bangsaJepang dikawasan Asia khususnya, relatif dikenal 

mempunyai keunggullan dalam hal etos kerja.  

Etos kerja mereka ditandai ciri- ciri: 1. Suka bekerja keras, 2. Terampil 

dan ahli dibidangnya, 3. Disiplin dalam bekerja, 4. Tekun, cermat dan teliti, 5. 

Memegang teguh kepercayaan dan jujur, 6. Penuh tanggung jawab, 7. 

Mengutamakan kerja kelompok, 8. Menghargai dan menghormati senioritas, 

serta 9. Mempunyai semangat patriotisme tinggi.
33

 Mokodompit juga mengutip 

pendapat Paul Charlap, bahwa seseorang sukses dalam bekerja harus didukung 

oleh etos kerja yang indikasi- indikasinya sebagai berikut: 1. Bekerja keras, 2. 

Bekerja dengan arif bijaksana, 3. Antusias, sangat bergairah dalam bekerja, dan 

4. Bersedia memberikan pelayanan.
34

 

Indikasi- indikasi etos kerja yang terefleksi dari pendapat- pendapat 

tersebut diatas, meski dikemukakan berdasarkan konteks daerah, isme, atau 

negara- negara tertentu, namun secara universal kiranya cukup 

menggambarkan etos kerja yang baik pada manusia, bersumber dari kualitas 

diri, diwujudkan berdasarkan tata nilai sebagai etos kerja, yang 

diaktualisasikan dalam aktivitass kerja. 

 Sehat jasmani dan mental, tentunya menjadi prakondisi sekaligus pertanda 

utama orang yang bersangkutan memiliki modal kepribadian yang mendukung 
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etos kerja tinggi. Hal tersebut sesuai dengan definisi kepribadian yang dipilih oleh 

Sarlito, bahwasanya kepribadian terdiri dari sistm- sistem psiko-fisik.
35

  

Kesehatan jasmani adalah perpaduan yang serasi antara bermacam- macam 

fungsi jasmani, disertai kemampuan menghadapi kesukaran- kesukaran biasa yang 

dijumpai dalam lingkungan, di samping secara positif merasa gesit, kuat dan 

bersemangat.
36

 Sedangkan kesehatan mental adalah perpaduan atau integrasi yang 

serasi antara fungsi- fungsi jiwa ringan yang biasa terjadi pada manusia umumnya, 

disamping secara positif  dapat menikmati kebahagiaan dan menyadari 

kemampuan,
37

 sehingga dari beberapa pendapat dan uraian diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa indikasi- indikasi orang yang beretos kerja tinggi meliputi: 

a) Aktif dan suka bekerja keras 

b) Bersemangat dan hemat 

c) Tekun dan profesional 

d) Efisien dan kreatif 

e) Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab 

f) Mandiri 

g) Rasional serta mempunyai visi yang jauh kedepan 

h) Percaya diri namun mampu bekerja sama dengan orang lain 

i) Sederhana, tabah dan ulet 

j) Sehat jasmani dan rohani.
38
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2.6 Etos Kerja Islami 

Etos kerja adalah motor penggerak produktifitas. Islam mengajarkan 

pada umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlaku 

jujur dalam berbisnis, mencari usaha dari tangannya sendiri, berlomba- lomba 

dalam kebaikan. Bahkan ada ayat Al- qur’an yang secara khusus menggunakan 

bahasa “untung-rugi”, yang tertera dalam surat Al- Asr.
39

 

Etos kerja sebagai penggerak produktifitas, mengandung sejumlah 

indicator yang menjadi ciri- ciri utamanya. Ada 25 indikator etos kerja muslim 

menurut Toto Tasmara: 

1. Menghargai waktu 

2. Memiliki moralitas yang bersih 

3. Jujur 

4. Memiliki komitmen 

5. Kuat pendirian (Istiqamah) 

6. Disiplin tinggi 

7. Berani menghadapi tantangan 

8. Percaya diri 

9. Kreatif an inovatif 

10. Bertanggung jawab 

11. Suka melayani 

12. Memiliki harga diri 

13. Memiliki jiwa kepemimpinan 
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14. Berorientasi kedepan 

15. Hidup berhemat dan efisien 

16. Memiliki jiwa entrepreneur 

17. Memiliki insting bertanding (fastabiqul khairat) 

18. Keinginan untuk mandiri 

19. Haus terhadap ilmu 

20. Memiliki semangat merantau 

21. Memperhatikan kesehatan dan gizi 

22. Tangguh dan pantang menyerah 

23. Berorientasi pada produktifitas 

24. Memperkaya jaringan silaturrahim 

25. Memiliki spirit of change.
40

 

 

2.7 Faktor- Faktor yang mempengaruhi Etos Kerja 

Suma’mur, seorang pakar higiene  perusahaan dan kesehatan kerja 

mengajukan sebuah teori tentang manusia, beban kerja, dan faktor- faktor 

dalam lingkungan kerja, ternyata faktor- faktor tersebut merupakan satu- 

kesatuan yang tidak berdiri sendiri- sendiri. 

Suma’mur menyebutnya sebagai Roda Keseimbangan Dinamis. Jika roda ini 

seimbang, akan menguntungkan kesehatan tenaga kerja, namun sebaliknya, jika 

keseimbangan tidak terjadi, akan timbul kelabilan, gangguan, kelelahan, dan 
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penyakit pada tenaga kerja.
41

 Roda Keseimbangan Dinamis tersebut,  

menunjukkan bahwa tidak hanya faktor fisik dan mental psikologis saja yang 

berpengaruh terhadap aktivitas dan kesehatan kerja manusia.  

Faktor sossial, ekonomi, dan kultural juga ikut berpengaruh terhadap aktivitas 

serta kesehatan kerja manusia. Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas 

serta kesehatan kerja manusia, tentu ikut berpengaruh pula terhadap etos kerja 

mereka. Diantara faktor- faktor tersebut ada faktor yang peranannya lebih besar 

dan ada yang lebih kecil, namun tidak dapat berdiri sendiri- sendiri. Gambar 

tersebut diatas hanya menerangkan faktor- faktor yang mempengaruhi aktivitas 

kerja dan kesehatan manusia. Jika dikembangkan kedalam proses terbentuknya 

etos kerja manusia, maka uraiannya akan jauh lebih luas lagi. Dalam buku Career 

Development : Theory and Research yang ditulis oleh Miller dan Form 

diterangkan peranan faktor usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan.
42

 

Faktor- faktor yang potensial mempengaruhi proses terbentuknya etos 

kerja selain banyak, tidak jarang dilatar belakangi oleh kausalitas plural 

yang kompleks hingga memunculkan berbagai kemungkinan. Maka, tidak 

aneh kalau sejumlah pakar lalu mnampilkan teori bertolak dari tinjauan 

tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dapat ditambahkan 

kiranya teori iklim, yang dikemukakan oleh sejumlah pakar ilmu sosial. 

Mereka berpendapat iklim berpengaruh terhadap etos kerja penduduk. 
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Negara yang berlokasidi daerah subtropik mempunyai iklim yang 

merangsang warganya untuk bekerja lebih giat. Sebaliknya, negara- negara 

yang terletak di sekitaar khatulistiwa, karena iklimnya panas, 

menyebabkan warga negaranya kuranggiat bekerja dan lebih cepat lelah. 

David C. McClelland, menyatakan teori ini tidak mengandung banyak 

kelemahan. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa negara- negara 

yang iklimnya relatif tidak berbeda, ternyata pertumbuhan ekonominya 

berbeda.
43

 Jika dianalisi lebih cermat pendapat Miller dan Form mungkin 

mengandung kebenaran meskipun tidak seluruhnya. Apa yang 

dikemukakan oleh McClelland juga serupa itu, karena faktor- faktor yang 

melatar belakangi manusia giat bekerja atau sebaliknya, hakikatnya tidak 

terbatas pada hanya satu, dua, atau tiga faktor.  

Demikian pula berkenaan dengan teori- teori lain yang menonjolkan 

faktor ras, penyebaran budaya, dan sebagainya.
44

 Masing- masing tidak 

ada yang menjadi satu- satunya faktor penyebab, tetapi sangat mungkin 

masing- masing ikut memberikan pengaruh dan ikut berperan dalam 

rangka terbentuknya etos kerja. 

Manusia memang makhluk yang sangat kompleks. Dia memiliki rasa suka, 

benci, marah, gembira, sedih, berani, takut, dan sebagainya. Manusia juga 

mempunyai kebutuhan, kemauan, cita- cita dan angan- angan. Manusia 

mempunyai dorongan hidup tertentu, pikiran dan pertimbangan- prtimbangan 
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dalam menentukan sikap dan pendirian. Selain itu, ia mempunyai lingkungan 

pergaulan dirumah atau tempat kerjanya.  

Realitas sebagaimana tersebut diatas, tentu mempengaruhi dinamika 

kerjanya secara langsung atau tidak. Misalnya, ketidak cocokan terhadap rekan 

kerja, atau atasan, keaadaan tersebut sangat potensial menimbulkan dampak 

negatif pada semangat, konsentrasi, dan stabilitas kerja orang yang 

bersangkutan. Sebaliknya, rasa suka pada pekerjaan, kehidupan keluarga yang 

harmonis, keadaan sosio kultural, sosial ekonomi dan kesehatan yang baik, 

akan sangat mendukung kegairahan dan aktivitas kerja. Orang yang bekerja 

sesuai dengan bidang dan cita- cita dibandingkaan dengan seorang yang bekerja 

diluar bidang dan kehendak mereka, niscaya tidak sama dalam antusias dan 

ketekunan kerja masing- masing.
45

 

Musa Asy’arie, mengemukakan bahwasanya etos kerja manusia 

berkaitan erat dengan dimensi individual bila dilatar belakangi oleh motif 

yang bersifat pribadi dimana kerja menjadi cara untuk merealisasikannya. 

Kalau nilai sosial yang memotivasi aktivitas kerjanya, seperti dorongan 

meraih status dan penghargaan dari masyarakat, maka ketika itu etos kerja 

orang itu sudah mendapat pengaruh kuat dan tidak terpisahkan dari 

dimensi sosial.  

Faktor lingkungan alam berperan bila keadaan alam, iklim dan 

sebagainya berpengaruh terhadap sikap kerja orang itu. Sedangkan 

dimensi transendental adalah dimensiyang melampaui batas- batas nilai 
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materi yang mendasari etos kerja manusia hingga pada dimensi ini kerja 

dipandang sebagai ibadah.
46

 Jalaludin secara lebih tegas mengemukakan 

Agama dapat menjadi sumber motivasi kerja,  karena didorong oleh rasa 

ketaatan dan kesadaran ibadah.
47

 

Etos kerja terpancar dari sikap hidup mendasar manusia terhadap kerja. 

Konsekuensinya pandangan hidup yang bernilai transenden juga dapat 

menjadi sumber motivasi yang berpengaruh serta ikut berperan dalam 

proses terbentuknya sikap itu. Nilai- nilai transenden, akan menjadi 

landasan bagi berkembangnya spiritualitass sebagai salah satu faktor yang 

efektif membentuk kepribadian.  

Etos kerja tidak terbentuk oleh kualitas pendidikan dan kemampuan 

semata. Faktor- faktor yang berhubungan dengan inner life, suasana batin 

dan semangat hidup yang terpancar dari keyakinan dan keimanan ikut 

menentukan pula,
48

 oleh karena itu Agama (Islam) jelas dapat menjadi 

sumber nilai dan sumber motivasi  yangmendasari aktivitass hidup 

termasuk etos kerja pemeluknya.  

Sistem keimanan atau aqiah Islami yang menjadi landasan bagi orang 

Islam, secara teoritis memang berpotensi besar untuk menjadi sumber 

motivasi etos kerja Islami. Namun, ada hal- hal yang menjadi penghalang, 
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seperti kemalasan, kelemahan hati, pengaruh lingkungan, hawa nafsu dan 

sebagainya yang merusak etos kerja. Dari uraian dan pembahasan tersebut, 

dapat diperoleh pemahaman bahwa manusia dengan aktivitas dan etos 

kerja mereka selalu dihadapkan atau bahkan secara  dinamis “dibarengi” 

oleh berbagai faktor yang mempengaruhi.  

Pengaruh itu dapat bersifat positif atau negatif, internal atau eksternal, 

yang internal timbul dari faktor psikis misalnya dari dorongan kebutuhan 

dengan segala dampaknya, mencari kebermaknaan kerja, frustasi, faktor- 

faktor yang menyebabkan kemalasan dan sebagainya. Sedangkan yang 

bersifat eksternal, datangnya dari luar, seperti faktor fisik, lingkungan 

alam dan benda mati, lingkungan pergaulan, budaya pendidikan, 

pengalaman, keaddaan politik, ekonomi, imbalan kerja, dan janji serta 

ancaman yang bersumber dari ajaran agama.
49

 

 

2.8 Pengelola Organisasi Non Profit 

2.8.1 Amil 

Amil adalah Para pengumpul zakat yang ditunjuk untuk 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para amil berhak 

mendapatkan zakat/ diberi gaji dari dana zakat tanpa mempedulikan 

kondisi keuangan pribadi mereka. Ada yang berpendapat bahwa amil 

mendapatkan tidak boleh mendapatkan lebih dari 5% dari dana zakat. 

Namun ada juga yang berpendapat bahwa amil berhak menerima ¾ dari 
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dana zakat yang terkumpul.
50

 Pendapat yang lain mengatakan amil yaitu 

individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima 

zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka, karena amil juga manusia 

biasa yang mempunyai kebutuhan, akan tetapi besaran jatah untuk amil 

dibatasi maksimal hanya 12,5%.
51

 

 

2.8.2 Karyawan atau Pekerja 

Tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai 

penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang 

merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam 

organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjaddi potensi nyata secara 

fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
52

 

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya 

(fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa 

yang sesuai dengan perjanjian.
53

 

 

2.8.3 Relawan 

a. Pengertian Relawan 

Relawan adalah orang- orang biasa yang memiliki hati luar biasa 

untuk menolong sesama, mesti tak jarang nyawa menjadi taruhan.
54
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Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas 

karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya 

(pikiran, tenaga, waktu, harta) kepada masyarakat sebagai perwujudan 

tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa 

imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
55

 

b. Ciri- Ciri Relawan Menurut Omoto dan Snyder (1995)
56

: 

1. Selalu mencari kesempatan untuk membantu. Membantu dalam 

pertolongan yang diberikan membutuhkan waktu yang relatif 

lama, serta tingkat keterlibatan yang cukup tinggi. 

2. Komitmen diberikan dalam waktu yang relatif lama 

3. Memerlukan personal cost yang tinggi (waktu, tenaga, uang, 

dan sebagainya). 

4. Mereka tidak mengenal orang yang mereka bantu. 

5. Tingkah laku yang dilakukan relawan adalah bukan keharusan. 

c. Faktor- Faktor Orang menjadi Relawan:
57

 

1. Terjalinnya komunikasi yang harmonis didalam organisasi 

2. Jadwal kerja yang sesuai dan tugas kerja yang menarik 

3. Kontribusi nyata relawan terhadap masyarakat 

4. Pelatihan dan dukungan emosional 

5. Kebersamaan kelompok 
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2.9 Organisasi Non Profit 

2.9.1 Pengertian Organisasi Non Profit/ Nirlaba 

Berbeda dengan organisasi profit atau organisasi bisnis yang 

mengutamakan keuntungan laba, atau keuntungan secara finansial, 

organisasi Nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang 

bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik 

perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian 

terhadap hal- hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba 

meliputi gereja, sekolah negeri, derma publi, rumah sakit, klinik publik, 

organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang- undangan, 

organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute 

riset, museum, dan beberapa tugas pemerintah.
58

 Organisasi non profit lebih 

mengutamakan kepentingan sosial, seperti memberantas kemiskinan, 

memajukan masyarakat miskin, melakukan pemberdayaan, dan pembinaan 

terhadap masyarakat- masyarakat yang kurang dalam perekonomiannya. 

 

2.9.2 Ciri- Ciri Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba memiliki ciri- ciri sebagai berikut: 

a. Sumber daya entitas. Sumber daya entitas berasal dari para 

penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau 

manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya 

yang diberikan. 
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b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. 

Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mennumpuk laba, 

kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak 

pernah dibagikan kepada para atau pemilik entitas tersebut. 

c. Tidak ada kepemilikan, seperti lazimnya pada organisasi bisnis, 

dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat 

dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut 

tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada 

suatu likuidasi atau pembubaran entitas.
59

 

Pada keterangan lain, disebutkan bahwa karakteristik entitas nirlaba 

berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan mendasar terletak pada cara entitas 

nirlaba, memperoleh sumberdaya dari pemberi sumberdaya yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding 

dengan jumlah sumberdaya yang diberikan.
60

  

Ada beberapa karakteristik LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang 

diterapkan pada organisasi non profit yang bertujuan membebaskan 

penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, 

menyediakan layanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan 

masyarakat, diantaranya adalah
61

: 
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a. Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi 

terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi (bottom up) 

dan pemberdayaan masyarakat (empowering). 

b. Membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran, dalam proses 

pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan. 

c. Memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah 

kelompok sasaran dengan biaya ringan, dan mudah untuk diadaptasi, 

sesuai kondisi masyarakat kelompok sasaran tersebut. 

d. Skala program yang dilakukan adalah skala kecil, hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan ketetapan sasaran. 

e. Tingkat komitmen pada pimpinan maupun staff organisasi untuk merealisasikan 

apa yang menjadi idealisme, baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan 

membantu kelompok sasaran yang miskin sangatlah tinggi. Komitmen dan 

motivasi inilah yang menjadi kekuatan pelaksanaan program. 

f. Skala operassinya kecil, sehingga biaya operasinya transparan, efektif, 

dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi. 

 

2.10 Baitul Maal wa Tamwil 

Baitul Maal wa Tamwil sebagai sebuah lembaga Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS), sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara 

penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat.
62

 Baitul 

Maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “Bait” 
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yang memiliki makna “rumah”, serta berasal dari kata “Al-Maal” yang 

memiliki arti atau makna “harta”, dengan demikian menurut Dahlan Baitul 

Maal jika diartikan berdasarkan pengertian diatas, adalah rumah untuk 

mengumpulkan atau menyimpan harta.
63

Ahli yang lain mengartikan Baitul 

Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas 

khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh 

umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara.
64

 

Menurut Soemitra, BMT merupakan salah satu lembaga keuangan 

bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang 

mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat (anggota BMT) oleh BMT
65

. BMT merupakan lembaga 

keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsip 

syariah dengan dua fungsi utama, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. 

Fungsinya sebagai baitul maal ialah BMT menerima titipan dana zakat, 

infaq, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan 

amanahnya, sedangkan sebagai baitul tamwil BMT melakukan kegiatan 

pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung 

dan menunjang pembiayaan.
66
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Model Analisis Kualitatif 
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 Gambar  2.2 Kerangka Proses Berfikir 
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