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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti sekarang ini persaingan pada dunia perbankan 

mengalami peningkatan yang sangat besar, baik pada perbankan Syariah maupun 

perbankan konvensional. Keadaan perekonomian di era ini pun semakin 

terbuka,sehingga membuat persaingan dalam dunia perbankan semakin 

ketat.Semakin ketatnya persaingan perbankan di Indonesia, menuntutsumber daya 

manusia untuk bekerja secara optimal dan terus meningkatkan kualitasnya. Hal ini 

dikarenakan SDM (sumber daya manusia) memegang peran penting guna 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami kenaikan 

dari waktu-kewaktu. Jumlah karyawan bank umum syariah dan unit usaha syariah 

pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 55.597 karyawan, terus mengalami 

peningkatan menjadi 56.476 pada pertengahan tahun 2017.
1
 Hal ini membuat

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki komitmen 

pada perbankan syariah akan terus meningkat. Perkembangan bank syariah sendiri 

tidak hanya ditentukan oleh pembukaan jaringan informasi dan perluasan kantor 

cabang saja, akan tetapi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sehingga perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan baik. 
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 Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, manajemen 

perusahaan perlu melakukan pendekatan baik dari segiagama, psikologi, budaya, 

dan organisasi. Mangkunegara berpendapat bahwasannya prestasi kerjayang baik 

dari individu maupun organisasi di era modern ini perlu dilandasi dengan 

pendekatan agama, psikologi, dan budaya.
2
 Adanya pendekatan tersebut akan 

menjadikan norma atau karakteristik yang baik dalam bekerja sehingga karyawan 

diharapkan mampu memberikan kinerja yang memuaskan. 

 Adanya pengelolaan SDM yang baik akan mempengaruhi kinerja perusahaan 

yang baik. Kinerja yang baik dapat tercermin dari perilaku setiap individu karyawan. 

Apabila bekerja dengan semangat dan memiliki komitmen bekerja yang tinggi maka 

akan memberikan hasil yang memuaskan pada perusahaan. Hal yang dapat dilakukan 

perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja perusahaannya salah satunya dengan 

cara menerapkan etos kerja yang baik. 

 Etos kerja adalah pedoman manusia dalam bekerja berdasarkan norma atau 

aturan yang ada baik dari segi agama, budaya, ataupun kebiasaan. Etos kerja 

mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan baik guna 

menghasilkan sebuah karya atau produk yang maksimal. Mochta Buchori 

berpendapat bahwa etos kerja merupakan sikap maupun sifat mengenai cara 

bekerja yang dimiliki oleh seseorang, kelompok manusia, atau suatu bangsa.
3
 Etos 

kerja seseorang meurupakan bagian dari tata nilai individual, begitu juga etos 

kerja kelompok masyarakat menjadi tata nilai pada masyarakat. 
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Pada setiap organisasi, etos kerja yang diterapkan memiliki perbedaan.Hal 

ini dipengaruhi pada norma budaya, agama, maupun kebiasaan yang dianut. 

Begitu juga dengan penerapan etos kerja pada perbankan syariah, yang tentunya 

memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional maupun dengan lembaga 

keuangan lainnya. Menurut UU 10 tahun 1998, dan UU No.21 tahun 2008 tentang 

perbankan menyebutkan terdapat dua hal penting yakni: prinsip yang dipakai oleh 

perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam, serta adanya pihak yang 

berwenang dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bank syariah 

menjalankan operasionalnya.
4
 Hal ini yang kemudian membuat perbankan syariah 

memiliki ke khasan dalam menjalankan aktifitas serta pengelolaan sumber daya 

manusianya. Salah satunya dapat terlihat dari etos kerja yang diterapkan yakni 

etos kerja Islami. 

 Etos kerja islami adalah etika kepribadian yang melahirkan keyakinan 

mendalam bahwasannya bekerja bukan hanya untuk mencapai tujuan duniawi 

saja, melainkan juga sebagai suatu sarana memfasilitasi dirinya untuk beramal 

shaleh karena memiliki nilai ibadah yang tinggi.
5
 Oleh karena itu, setiap muslim 

tidak hanya bekerja untuk tujuan mendapatkan upah dan peningkatan jabatan saja. 

Akan tetapi bekerja produktif, dan memegang landasan keagamaan yang kuat 

seperti: moralitas yang bersih, jujur, bertanggung jawab, dan pantang menyerah 

sebagai ciri khas seorang muslim. 

 Etos kerja Islam tercermin dari sikap individu yang melakukan pekerjaan 

dengan semangat ibadah serta dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Individu yang 
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memiliki etos kerja Islami akan memberikan keuntungan kepada perusahaan, 

yakni dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan. Selain etos kerja Islami ada 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu karyawan, yakni 

komitmen dalam berorganisasi. 

 Menurut Robinson, komitmen organisasi adalah keadaan seseorang 

memiliki ikatan yang kuat terhadap organisasinya dan memiliki tekat untuk 

meraih kesuksesan, sehingga berkomitmen untuk bertahan dengan organisasi 

tersebut.
6
 Menurut Luthas, komitmen organisasi adalah berusaha menempatkan 

dirinya dengan baik dan bekerja keras serta berkomitmen setia pada organisasi 

demi tercapainya tujuan organisasi.
7
 Adanya komitmen yang kuat pada setiap 

karyawan maka akan menumbuhkan semangat dalam bekerja serta memberikan 

totalitas atas kemampuannya untuk perusahaan. Hal inilah yang kemudian akan 

membentuk iklim kerja yang kondusif pada suatu organisasi perusahaan, sehingga 

tujuan atau visi dan misi perusahaan dapat segera tercapai. 

 Bank Tabungan Negara Syariah KC Malang merupakan bank yang 

menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdirinya Bank 

Tabungan Negara Syariah KC Malang guna melayani tingginya keinginan 

masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip 

syariah.Bank Tabungan Negara Syariah memiliki visi dan misi untuk menjadi unit 

bisnis yang sehat dan terkemuka dalam memberikan pelayanan jasa keuangan 

serta mengutamakan kemaslahatan bersama.
8
Hingga saat ini Bank Tabungan 
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Negara Syariah KC Malang terus eksis danbersaing dalam memberikan serta 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Etos Kerja Islami dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang 

Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitiani sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada maka manfaat  penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu 

tentang pengaruh etos kerja Islam dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada perbankan syariah. Serta menjadi bahan referensi 

bagi mereka yang ingin melakukan penelitian mendalam yang berkaitan 

dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

rujukan untuk praktik ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengaruh etos 

kerja Islami dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, serta 

mempromosikan nilai-nilai syariah kepada masyarakat. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberi masukan sekaligus bahan evaluasi pada 

perbankan syariah dalam menerapkan etos kerja Islami serta komitmen 

organisasi pada karyawan guna tercapainya kinerja yang lebih baik lagi. 

 

E. Batasan Istilah 

 Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah 

dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Etos kerja Islami, adalah etika kepribadian yang melahirkan keyakinan 

mendalam bahwasannya bekerja bukan sekedar mencapai tujuan duniawi 

saja, melainkan juga sebagai suatu sarana memfasilitasi diri beramal 

shaleh karena didalamnya memiliki nilai ibadah yang tinggi.
9
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2. Komitmen organisasi, adalah keadaan dimana individu karyawan 

memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk 

selalu mempertahankan keanggotannya pada organisasi tersebut.
10

 

3. Kinerja, adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan tepat 

waktu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
11

 

 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

 Secara teoritis, kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor atau 

variabel. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi variabel etos kerja Islami 

dan komitmen organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Diluar faktor-faktor itu, peneliti tidak menganggap faktor-faktor lain sebagai 

penentu atau pemberi pengaruh terhadap kinerja. Asumsi dalam penelitian ini, 

bahwa hanya faktor etos kerja Islam dan komitmen organisasi yang memberi 

pengaruh pada kinerja karyawan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I:Pendahuluan. 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, asumsi 

dasar penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab II : Tinjauan Pusaka 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang 

menjelaskan teori-teori yang dibahas baik itu pengertian maupun 

variabel-variabel. 

Bab III: Metode Peneliian 

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, hipotesis, teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti, uji validasi dan reliabilitas 

data, dan teknik analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian dari analisis data 

yang sudah diperoleh oleh peneliti.  

Bab V: Kesimpulan Dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan maupun saran sesuai dengan hasil darianalisis 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh etos kerja Islami dan 

komimen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 


