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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah BNI Syariah 

Adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan 

bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tangguh dalam 

menghadapi guncangan perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya tiga 

pilar prinsip syariah dalam perbankan syariah yaitu, adil, mashlahat dan 

transparan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem 

perbankan syariah yang adil. 

Tanggal 29 April tahun  2000 juga diperingati sebagai hari lahir (milad) 

BNI Syariah dan merupakan tanggal berdirinya BNI Syariah Cabang 

Yogyakarta. BNI Syariah Cabang Yogyakarta memiliki produk-produk 

sebagai berikut: produk pendanaan seperti tabungan BNI Syariah Plus, 

Deposito Syariah, Giro Syariah, dan Tabungan Haji. Pada produk jasa 

seperti transfer, kliring, dan ATM. Sedangkan terdapat produk 

pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. 

Produk pembiayaan murabahah yang cukup dominan diminati oleh 

nasabah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta yaitu pembiayaan IB Griya 

Hasanah. 

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 

31 kantor cabang pembantu. Disamping itu juga nasabah dapat menikmati 

layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) 

dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Pada pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan adanya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma’ruf Amin, 

semua produk BNI Syariah sudah mulai melalui pengujian dari DPS 

sehingga telah memenuhi peraturan syariah. 
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Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah dan di dalam Corporate Plan UUS BNI 

tahun 2003 ditetapkan status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan 

spin off  tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 

2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah 

(BUS). 

Realisasi  spin off  bulan Juni tahun 2010 tidak terlepas dari faktor 

eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya 

UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah  

semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan 

syariah juga semakin meningkat. 

Pada tahun 2016, BNI Syariah memiliki 68 kantor cabang utama yang 

tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 14.000 ATM BNI, 49.000 

jaringan ATM bersama dan 93.000 jaringan ATM prima yang menjangkau 

wilayah hingga pelosok negeri (https://www.bnisyariah.co.id). 

 

2. Visi dan Misi BNI Syariah 

Bank BNI Syariah memiliki Visi sebagai berikut : 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja  (https://www.bnisyariah.co.id). 

Bank BNI Syariah memiliki misi sebagai berikut : 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

file:///E:/JEJE/SKRIPSI/PROPOSAL/skripsi/(https:/www.bnisyariah.co.id)
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4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5.Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah 

(https://www.bnisyariah.co.id). 

 

B. Hasil Analisis 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

Adapun deskripsi karakteristik responden dari penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, umur, masa jabatan, pendidikan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 60 responden dari 8 kantor cabang BNI Syariah yang 

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, dari 60 kuesioner yang 

dibagikan yang berhasil terkumpul kembali sebanyak 38 kuesioner. Sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 38 responden. Gambaran umum 

dari 38 responden dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakartadalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 16 42,1% 

Perempuan 22 57,9% 

Total 38 100% 

     Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Pada tabel 4.1, diperoleh hasil identifikasi penyebaran kuesioner pada 

responden berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan jumlah yang berbeda. 

Mayoritas karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang (57,9%) dan sisanya berjenis 

kelamin laki- laki sebanyak 16 orang (42,1 %). Hal ini menunjukkan bahwa 

file:///E:/JEJE/SKRIPSI/PROPOSAL/skripsi/(https:/www.bnisyariah.co.id)
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sebagian besar dari karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang diambil sebagai responden adalah perempuan. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Adapun data mengenai umur responden karyawan BNI Syariah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Presentase 

21-30 29 76,30% 

31-40 8 21,10% 

41-50 1 2,60% 

Total 38 100% 

          Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan pada keterangan tabel 4.2 ini memperlihatkan bahwa 

karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diambil sebagai 

responden mayoritas berusia 21-30 tahun. Tabel tersebut memberikan 

informasi bahwa mayoritas responden berusia 21-30 tahun sebanyak 29 orang 

(76,30%), sedangkan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 8 orang (21,10%) 

dan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 1 orang (2,60%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan 

Adapun data mengenai masa jabatan responden karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan 

Masa Jabatan Frekuensi Presentase 

2-12 36 94,70 % 

13-23 2 5,30 % 

Total 38 100% 

     Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan pada keterangan tabel 4.3 ini memperlihatkan bahwa 

karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diambil sebagai 
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responden mayoritas mempunyai masa jabatan 2-12 tahun sebanyak 36 orang 

(94,70%) dan sisanya 13-23 tahun sebanyak 2 orang (5,30%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Adapun data mengenai pendidikan responden karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Presentase 

SMA 1 2,63% 

Diploma 1 2,63% 

S1 35 92,11% 

S2 1 2,63% 

Total 38 100% 

     Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan pada keterangan tabel 4.4 ini memperlihatkan bahwa 

karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diambil sebagai 

responden mayoritas pendidikan S1 sebanyak 35 orang (92,11%) dan sisanya 

SMA sebanyak 1 orang (2.63%), diploma sebanyak 1 orang (2,63%), dan S2 

sebanyak 1 orang (2,63%). 

2. Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif dalam penelitian pada prinsipnya merupakan 

proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah 

dipahami dan gampang diinterpretasikan. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, kurtosis 

(Ghazali dalam  Jayana, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepuasan kerja dan motivasi kerja dan variabel independen yang 

digunakan adalah etika kerja Islam. Analisis deskriptif ini dilakukan 

peneliti terhadap data yang diambil peneliti dengan menggunakan sampel 

sebanyak 38 responden. 
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Deskripsi data dan kategori penelitian dapat disajikan sebagai berikut : 

 Dengan kriteria perhitungan 
5−1

5
= 0,8 

1 - 1,8 = sangat rendah  

1,8 - 2,6 = rendah 

2,6 – 3,4 = cukup 

3,4 – 4,2 = tinggi 

4,2 – 5 = sangat tinggi 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Etika Kerja Islam 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

VAR00001 38 3 5 174 4,58 .552 

VAR00002 38 3 5 143 3,76 .590 

VAR00003 38 3 5 155 4,08 .428 

VAR00004 38 3 5 157 4,13 .529 

VAR00005 38 3 5 151 3,97 .545 

VAR00006 38 3 5 155 4,08 .428 

VAR00007 38 3 5 156 4,11 .453 

VAR00008 38 2 5 139 3,66 .669 

VAR00009 38 2 5 144 3,79 .704 

          4,02   

    Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Tabel diatas menunjukkan data deskriptif responden dalam 

penilaian variabel etika kerja Islam diketahui data dengan skor minimum 

sebesar 2 dan maksimum 5, dengan nilai total rata-rata adalah 4,02. Hal ini 

menyatakan bahwa variabel etika kerja Islam (X1) masuk dalam kategori 

tinggi. 
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Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

VAR00011 38 3 5 150 3,95 .517 

VAR00012 38 1 5 144 3,79 .741 

VAR00013 38 1 5 131 3,45 .860 

VAR00014 38 1 5 129 3,39 .790 

VAR00015 38 1 5 143 3,76 .714 

VAR00016 38 3 5 155 4,08 .428 

VAR00017 38 1 5 137 3,61 .790 

VAR00018 38 3 5 149 3,92 .539 

VAR00019 38 3 5 151 3,97 .592 

VAR00020 38 2 5 146 3,84 .679 

VAR00021 38 3 5 150 3,95 .613 

     

3,79 

            Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

  Tabel diatas menunjukkan data deskriptif responden dalam penilaian 

variabel kepuasan kerja diketahui data dengan skor minimum sebesar 1 

dan maksimum 5, dengan nilai total rata-rata adalah 3,79. Hal ini 

menyatakan bahwa variabel kepuasan kerja (Y1) masuk dalam kategori 

tinggi. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Kerja 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

VAR00023 38 3 5 159 4,18 .609 

VAR00024 38 3 5 148 3,89 .509 

VAR00025 38 3 5 150 3,95 .567 

VAR00026 38 3 5 147 3,87 .529 

VAR00027 38 3 5 142 3,74 .554 

VAR00028 38 1 5 145 3,82 .692 

VAR00029 38 2 5 139 3,66 .669 

VAR00030 38 2 5 150 3,95 .567 

VAR00031 38 3 5 151 3,97 .545 
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

VAR00032 38 2 5 133 3,5 .647 

VAR00033 38 2 5 129 3,39 .679 

VAR00034 38 1 5 105 2,76 .971 

          3,72   

           Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

  Tabel diatas menunjukkan data deskriptif responden dalam penilaian 

variabel kepuasan kerja diketahui data dengan skor minimum sebesar 1 

dan maksimum 5, dengan nilai total rata-rata adalah 3,72. Hal ini 

menyatakan bahwa variabel motivasi kerja (Y2) masuk dalam kategori 

tinggi. 

  Dari tabel-tabel diatas dapat dismpulkan bahwa variabel etika kerja 

Islam mempunyai rata-rata tinggi dengan nilai total rata-rata 4.02. Lalu, 

variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja mempunyai total rata-rata yang 

termasuk kategori yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa 

etika kerja Islam diterapkan dengan baik pada BNI Syariah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, begitu pula kepuasan kerja dan motivasi kerja 

karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan 

tinggi. 

2. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan software/ perangkat lunak SPSS versi 16.0 for windows. 

Metode yang digunakan yaitu Pearson Correlation dengan perhitungan 

validitas instrument didasarkan pada perbandingan antara r hitung dan r 

tabel sebesar 0,320. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r 

tabel) maka pertanyaan dianggap valid. Namun, jika r hitung lebih kecil 

dari r tabel (r hitung < r tabel) maka pertanyaan dianggap tidak valid. 

Adapun hasil uji validitas tersebut sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Etika Kerja Islam 

No Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r-tabel Keterangan 

1. 

Bekerja dengan baik dan 

bermanfaat bagi diri sendiri 

dan orang lain. 

0,544 0,320 Valid 

2. 
Saya melakukan pekerjaan 

dengan baik dan sempurna. 
0,765 0,320 Valid 

3. 

Saya telah  melakukan 

pekerjaan dengan 

kemampuan yang ada dalam 

diri saya. 

0,808 0,320 Valid 

4. 

Saya bekerja keras untuk 

memenuhi tanggung jawab 

sebagai seorang karyawan. 

0,864 0,320 Valid 

5. 
Saya selalu mengevaluasi 

pekerjaan saya. 
0,797 0,320 Valid 

6. 
Saya mampu tolong-

menolong dalam tim. 
0,844 0,320 Valid 

7. 
Saya mampu bekerja sama 

dalam tim. 
0,593 0,320 Valid 

8. 

Saya dapat memenuhi target 

dan menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu. 

0,738 0,320 Valid 

9. 
Saya selalu datang dan 

pulang tepat waktu. 
0,639 0,320 Valid 

 Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa hasil perhitungan r-

hitung lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel) .Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua butir indikator dan instrument etika kerja Islam dinyatakan 

valid. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja Karyawan 

No Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r- tabel Keterangan 

1. 

Tugas yang diberikan sudah 

sesuai dengan  

jobdescription. 

0,414 0,320 Valid 

2. 
Tugas yang diberikan sesuai 

dengan kompetensi saya. 
0,749 0,320 Valid 

3. 
Gaji yang diterima sesuai 

dengan beban pekerjaan. 
0,632 0,320 Valid 

4. 

Gaji yang saya terima cukup 

untuk mememnuhi 

kebutuhan hidup saya. 

0,440 0,320 Valid 

5. 

Pimpinan menghargai 

pekerjaan yang telah saya 

selesaikan. 

0,371 0,320 Valid 

6. 
Saya berhubungan baik 

dengan rekan kerja saya. 
0,612 0,320 Valid 

7. 

Saya tidak menemukan 

kesulitan dalam bekerja 

dengan rekan kerja saya. 

0,427 0,320 Valid 

8. 

Rekan kerja bersedia 

membantu mengatasi 

kesulitan dengan pegawai 

lain. 

0,654 0,320 Valid 

9. 

Saya mempunyai 

kesempatan untuk 

mengembangkan diri pada 

perusahaan ini. 

0,807 0,320 Valid 

10. 
Saya mempunyai jenjang 

karier yang jelas. 
0,738 0,320 Valid 

11. 

Saya senang dengan 

penilaian untuk 

promosi yang berdasarkan 

sistem dan hasil kerja 

karyawan. 

0,600 0,320 Valid 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai r-hitung 

lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel). Hal ini dapat disimpulkan 
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bahwa semua butir indikator dalam instrument kepuasan kerja karyawan 

dinyatakan valid.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja Karyawan 

No. Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r-tabel Keterangan 

1. Saya bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

tugas. 

0,542 0,320 Valid 

2. Saya melaksanakan tugas 

dengan target yang sudah 

tersedia oleh perusahaan. 

0,411 0,320 Valid 

3. Saya melakukan 

pekerjaan karena adanya 

tujuan. 

0,550 0,320 Valid 

4. Pekerjaan yang saya 

hadapi selalu menantang. 
0,567 0,320 Valid 

5. Saya mendapatkan 

penghargaan atas 

pekerjaan yang saya 

kerjakan. 

0,736 0,320 Valid 

6. Saya senang dalam 

pekerjaan yang saya 

hadapi. 

0,634 0,320 Valid 

7. Bersaing dengan rekan 

kerja agar naik jabatan  

adalah hal yang biasa bagi 

saya. 

0,629 0,320 Valid 

8. Perusahaan selalu 

memberikan  reward atas 

karyawan yang 

berprestasi. 

0,605 0,320 Valid 

9. Saya selalu berusaha 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dengan 

bekerja secara giat. 

0,451 0,320 Valid 

10. Mendapat pujian atas apa 

yang telah dikerjakan  

oleh atasan atau rekan 

kerja. 

0,632 0,320 Valid 

11. Saya bekerja dengan giat 

karena mengharapkan 
0,572 0,320 Valid 
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No. Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r-tabel Keterangan 

insentif perusahaan. 

12. Saya bekerja karena ingin 

mendapatkan perhatian 

dari teman atau atasan. 

0,575 0,320 Valid 

           Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r-hitung 

lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel). Maka, hal ini dapat disimpukan 

bahwa butir indikator dan instrument motivasi kerja karyawan dinyatakan 

valid.  

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika 

digunakan dari waktu ke waktu (Rusdianto, 2016). Teknik yang akan 

digunakan dalam pengujian ini adalah Cronbach Alpha. Menurut Imam 

Ghozali (2001) suatu kesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,60. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel 
Jumlah 

item 
Cronbach Alpha Keterangan 

Etika Kerja Islam 9 0,882 Reliabel 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 
11 0,793 Reliabel 

Motivasi Kerja 

Karyawan 
12 0,810 Reliabel 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Croanbach’s Alpha dari 

seluruh variabel yang diujikan nilainya sudah diatas dari 0,60. Maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini yakni 

etika kerja Islam, kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja karyawan 

yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah model 

regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi antar variabel bebas. 

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan mencari besarnya Variance Inflaction Factor (VIF). Model 

dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai 

nilai Variance Inflaction Factor (VIF) di bawah 10,00 ( < 10,00) atau  

tolerance di atas 0,10 ( > 0,10) (Rachmawati & Sudarma, 2016). Hasil 

dari pengujian diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Etika kerja Islam 1,000 

 

1,000 

 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

      Dependen variabel : Kepuasan kerja (Y1) 

      Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Etika kerja Islam 1,000 

 

1,000 

 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Depnden variabel : Motivasi kerja (Y2) 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel output hasil uji reliabilitas diatas diketahui 

bahwa nilai tolerance sebesar 1,000 lebih besar dari 0,10 ( > 0,10). 

Sementara itu nilai VIF sebesar 1,000 lebih kecil dari 10,00 ( < 10,00). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel etika kerja Islam tidak 

terjadi multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam suatu 

model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut hete roskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Rudi, 2012).  Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan ada 2 yaitu metode glejser dan metode scatterplots. 

Adapun hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut : 

                   
Gambar 4.1 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas sebab titik-titik tidak hanya mengumpul di atas dan 

dibawah saja, titik- titik menyebar di atas, di bawah dan di sekitar 

angka 0. 
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Gambar 4.2 

    Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas sebab titik-titik tidak hanya mengumpul di atas dan 

dibawah saja, titik- titik menyebar di atas, di bawah dan di sekitar 

angka 0. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian 

Variabel Nilai Sig 

Etika kerja Islam 0,461 

Variabel Dependen : Kepuasan kerja (Y1) 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0,461 pada 

variabel independen etika kerja Islam (X1) dengan taraf signifikansi 

0,05. Artinya, pada variabel etika kerja Islam tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian 

Variabel Nilai Sig 

Etika kerja Islam 0,213 

Variabel Dependen : Motivasi kerja (Y2) 

Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0,213 pada 

variabel independen etika kerja Islam (X1) dengan taraf signifikansi 

0,05. Artinya, pada variabel etika kerja Islam tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

e. Normalitas 

Menurut Ghazali dalam jurnal yang ditulis oleh Jayana, (2013) uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Metode statistik yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode analisis grafik normalitas dengan 

menggunakan pendekatan Normal Probability Plot.  

Kriteria penerimaan normalitas adalah dengan melihat tititk-titik 

yang mendekati garis dan mengikuti garis diagonal. Hasil perhitungan 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

   Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

 

Berdasarkan pada gambar diatas diketahui bahwa titik-titik pada 

gambar tersebut berada di dekat atau mengikuti garis diagonal yang 

ada. Hasil ini menunjukkan variabel etika kerja Islam berdistribusi 

normal. 
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Gambar 4.4 

   Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

Berdasarkan pada gambar diatas diketahui bahwa titik-titik pada 

gambar tersebut berada di dekat atau mengikuti garis diagonal yang 

ada. Hasil ini menunjukkan variabel etika kerja Islam berdistribusi 

normal. 

5. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis regresi linear sederhana merupakan metode yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun hasil dari analisis regresi sederhana sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Variabel Koefisien Regresi T-hitung Sig 

Konstanta 21,226 3,364 0,002 

Etika kerja Islam 0,567 3,262 0,002 

             Variabel dependen : Kepuasan kerja  
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F-hitung = 10,642 

Sig         = 0,002 

R-Square = 0,228 

R              = 0,478 

 Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows. 

  Dari hasil analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh 

etika kerja Islam ( X) terhadap kepuasan kerja (Y1) diperoleh persamaan 

linear sebagai berikut : 

Y= α + b X + e 

Y = 21,226 + 0,567+ e 

  Dari persamaan regresi linear diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 21,226. Artinya apabila semua variabel 

independen  X yaitu etika kerja Islam (X1) dianggap tidak mengalami 

perubahan atau konstan, besarnya variabel dependen yaitu kepuasan 

kerja (Y1) mengalami kenaikan sebesar 21,226. 

2. Nilai koefisien regresi etika kerja Islam (X1) adalah 0,567 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,002 . Artinya, jika variabel etika kerja 

Islam mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat 

disimpulkan bahwa nilai kepuasan kerja akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,567.  

3. Nilai F- hitung ditemukan sebesar 10,642 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel 

etika kerja Islam secara simultan  berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

4. Nilai R-Square ditemukan sebesar 0,228 yang dapat diartikan bahwa 

variabel etika kerja Islam mempengaruhi variabel kepuasan kerja 

sebesar 22,8%. Sedangkan sisanya sebanyak 77,2% lagi dipengaruhi 

oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 

ini. 
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 Berdasarkan pada hasil analisis regresi sederhana tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa etika kerja Islam mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja. 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Variabel Koefisien Regresi T-hitung Sig 

Konstanta 14,474 2,667 0,011 

Etika kerja Islam 0,836 5,593 0,000 

               Variabel dependen : Motivasi kerja 

F-hitung = 31,285 

Sig         = 0,000 

R-Square = 0,465 

R              = 0,682 

           Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

 Dari hasil analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui 

pengaruh etika kerja Islam (X) terhadap kepuasan kerja (Y2) diperoleh 

persamaan linear sebagai berikut : 

Y= α + b X + e 

Y = 14,474 + 0,836 + e 

 Dari persamaan regresi linear diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 14,474. Artinya apabila semua variabel 

independen  X yaitu etika kerja Islam (X1) dianggap tidak mengalami 

perubahan atau konstan, besarnya variabel dependen yaitu motivasi 

kerja (Y2) mengalami kenaikan sebesar 14,474. 

2. Nilai koefisien regresi etika kerja Islam (X1) adalah 0,836 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 . Artinya, jika variabel etika kerja 

Islam mengalami kenaikan atau ditingkatkan 1 nilai, dapat 

disimpulkan bahwa nilai motivasi kerja akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,836.  
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3. Nilai F- hitung ditemukan sebesar 31,285 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel 

etika kerja Islam secara simultan  berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi kerja. 

4. Nilai R-Square ditemukan sebesar 0,465 yang dapat diartikan bahwa 

variabel etika kerja Islam mempengaruhi variabel motivasi kerja 

sebesar 46,5%. Sedangkan sisanya sebanyak 53,5%  lagi dipengaruhi 

oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi sederhana tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa etika kerja Islam mempunyai pengaruh positif terhadap 

motivasi kerja. 

6. Uji Hipotesis 

a. Uji t-parsial 

 Uji t-parsial digunakan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji t-parsial digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel etika kerja Islam 

terhadap kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 Uji t-parsial dilakukan dengan taraf signifikansi α 0,05 dan 

menggunakan nilai kritis (t) sebesar 2,030. Hasil dari uji t-parsial 

sebagai berikut : 

1. Pengujian pengaruh etika kerja Islam (X1) terhadap 

kepuasan kerja karyawan (Y1). 

a. Formula Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yg signifikan dari etika kerja Islam 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari etika kerja Islam 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

b. Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05. 
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c. Kriteria pengujian 

- Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

- Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

- Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat yang pengaruh 

signifikan. 

- Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data diperoleh t-hitung sebesar 3,262 

> t-tabel 2,030 dan nilai signifikansi (Sig)  sebesar 0,002 < 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis 

menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel 

etika kerja Islam (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan (Y1). 

2. Pengujian pengaruh etika kerja Islam (X1) terhadap 

motivasi kerja karyawan (Y2). 

a. Formula Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yg signifikan dari etika kerja Islam 

terhadap motivasi kerja karyawan 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari etika kerja Islam 

terhadap motivasi kerja karyawan. 

b. Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05. 

c. Kriteria pengujian 

- Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 
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- Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

- Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat yang pengaruh 

signifikan. 

- Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh t-hitung sebesar 

5,593 > t-tabel 2,030 dan nilai signfikansi (Sig) sebesar 0,000 

< 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis 

menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel 

etika kerja Islam (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan (Y2). 

Tabel 4.18 

Rangkuman  Hasil Uji t-Parsial 

Hipotesis 
Standardized 

Coefficients 
T Sig Keputusan 

Etika kerja 

Islam 
0,478 3,262 0,002 

Variabel etika kerja 

Islam (X1) 

berpengaruh  positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

kepuasan kerja (Y1). 

Hipotesis Standardized 

Coefficients 

T Sig Keputusan 

Etika kerja 

Islam 
0,682 5,593 0,000 

Variabel etika kerja 

Islam (X1) 

berpengaruh  positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

motivasi kerja (Y2). 

      Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 
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b. Koefisien Determinasi 

 Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu.. (Ghazali dalam Agustina & Yoestini, 

2012).  Adapun hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut : 

Tabel 4.19 

Uji Koefisien Determinasi 

R R2 Adjusted R2 Std.error 

0,478 0,228 0,207 3,761 

           Variabel dependen : Kepuasan kerja. 

           Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R-Square sebesar 0,228. Besarnya 

angka R-Square 0,228 sama dengan 22,8%. Angka tersebut mengandung arti 

bahwa etika kerja Islam (X1) dinyatakan lemah karena, hanya berpengaruh 

sebesar 22,8% (0,228) terhadap variabel kepuasan kerja (Y1). Sedangkan 

sisanya (100% - 22,8% = 77,2 %) diberikan pengaruh oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini atau yang biasa disebut 

dengan variabel error (e). 

Tabel 4.20 

Uji Koefisien Determinasi 

R R2 Adjusted R2 Std.error 

0,682 0,465 0,450 3,235 

    Variabel dependen : Motivasi kerja.  

 Sumber Data : SPSS Versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R-Square sebesar 0,465. Besarnya 

angka R-Square 0,465 sama dengan 46,5%. Angka tersebut mengandung arti 

bahwa etika kerja Islam (X1) dinyatakan lemah karena, hanya berpengaruh 

sebesar 46,5% (0,465) terhadap variabel motivasi kerja (Y2). Sedangkan 

sisanya (100% - 46,5% = 53,5%) diberikan pengaruh oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini atau yang biasa disebut 

dengan variabel error (e) 
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C. Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 38 responden yang merupakan karyawan dari 

BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mayoritas responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 57, 9%. Menurut 

tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, mayoritas responden berlatar 

belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 92, 11%. Ditinjau dari segi usia, 

mayoritas responden berada pada kisaran 21-30 tahun, yaitu sebesar 76,30%. 

Implikasi pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

seberapa besar pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja dan 

motivasi kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pengaruh variabel independen (etika kerja Islam) dan variabel dependen 

(kepuasan kerja dan motivasi kerja) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil uji empiris yang dilakukan menggunakan SPSS versi 16.0 for 

Windows menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,262 dan nilai 

signifikansi (Sig)  sebesar 0,002 < 0,05. Artinya bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 dalam 

penelitian ini diterima..  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Balkis 

dkk., (2017) yang membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara etika 

kerja Islam dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini juga sama dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan, (2013) yang menyatakan 

bahwa etika dalam bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur, amanah, 

tidak diperbolehkan menipu, merampas, dan semena-mena. Diungkapkan 

oleh Triyuwono dalam Gunawan, (2013) bahwa etika itu terekspresikan 

dalam bentuk syariah yang terdiri dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika kerja Islam adalah 
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ekspektasi Islam terhadap perilaku manusia  dalam bekerja didasarkan pada 

prinsip-prinsip Islam. 

Etika kerja Islam terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan, artinya bahwa semakin baik etika kerja Islam di perusahaan 

tersebut maka akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Etika kerja 

Islam merupakan prilaku karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai 

dengan syariat-syariat Islam. Adapun komponen-komponen dalam etika kerja 

Islam, yaitu : bekerja dengan baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang 

lain, bekerja dengan penuh tanggung jawab ,dan bekerja dengan seluruh 

kemampuan yang ada pada dirinya. Perbedaan yang mendasar antara etika 

kerja Islam dengan etika kerja, yaitu etika kerja Islam bekerja dengan niat 

untuk Allah S.W. sedangkan etika kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup saja (Asifudi, 2004) . 

2. Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

Hasil uji empiris yang dilakukan menggunakan SPSS versi 16.0 for 

Windows, menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,593 dan nilai 

signifikansi (Sig)  sebesar 0,000 < 0,05. Artinya bahwa etika kerja Islam 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan BNI Syariah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 dalam 

penelitian ini diterima. 

Dalam penelitian ini Manulang (2006) mengatakan dalam bukunya bahwa 

motivasi kerja adalah pemberian suatu rangsangan atau dorongan untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan agar bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pimpinan melalui petunjuk-petunjuk dalam usaha mencapai 

tujuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Spector dalam 

Irma & Fauzan, (2000) mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan sesuatu 

yang mendorong manusia (karyawan) untuk melakukan suatu tindakan guna 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
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Etika kerja Islam terbukti berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, 

artinya bahwa semakin baik etika kerja Islam dalam perusahaan tersebut 

maka akan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja 

merupakan suatu peranan penting dalam bekerja. Apabila motivasi kerja 

dalam perusahaan rendah maka akan berpengaruh terhadap karyawan dalam 

bekerja. Karyawan akan bekerja tanpa sesuai target yang ditentukan oleh 

perusahaan. Selain itu karyawan akan bekerja tanpa tujuan yang jelas. 

Tentunya, hal ini akan menganggu sistem operasional perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan perlu adanya etika- etika kerja 

sehingga dapat memonitor prilaku karyawan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan, apakah karyawan tersebut dalam bekerja sesuai dengan tujuan 

perusahaan atau tidak. Dan juga dengan adanya etika kerjadapat mendorong 

karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.


