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Abstrak 

Etika kerja Islam merupakan salah satu peranan penting dalam bekerja. Dengan 

adanya etika kerja Islam diharapkan dapat mendorong karyawan untuk bekerja 

dengan sikap yang positif. Dengan adanya etika kerja Islam karyawan akan 

bekerja secara maksimal. Hasil kerja yang maksimal dapat memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Apabila bekerja dengan menghasilkan kerja yang 

maksimal dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada karyawan tersebut. 

Karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut akan merasa bahwa pekerjaan yang 

dia lakukan berguna dan bermanfaat sehingga memotiviasi mereka untuk bekerja 

lebih tinggi lagi untuk mencapai hasil yang maksimal. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada karyawan 

BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi pada penelitian in 

sebanyak 80 responden dari 8 kantor cabang yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sampel yang disebar sebanyak 60 responden, akan tetapi sampel 

yang terkumpul dan diserahkan kepada peneliti hanya sebanyak 38 responden. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara etika kerja Islam terhadap keupasan kerja dan 

motivasi kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Pendahuluan 

Dalam era globalisasi, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat 

penting terutama dalam sebuah perusahaan. Berkembangnya suatu perusahaan 

bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila 

sumber daya manusia perusahaan tersebut baik, maka perusahaan tersebut dapat 

berkembang dengan pesat diantara pesaing-pesaing lainnya. Sejauh ini belum ada 

perusahaan yang dapat melakukan kegiatan operasionalnya tanpa adanya 

karyawan. Walaupun kita berada pada zaman tekhnologi canggih seperti ini 

sumber daya manusia tetap saja dibutuhkan. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang dapat bekerjasama dengan baik. Sumber daya manusia yang baik 

dapat dibangun dari perilaku, sikap, maupun etika dari karyawan-karyawan yang 

ada pada perusahaan tersebut. 

Etika merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan. 

Etika juga terdapat dalam ajaran agama Islam. Salah satu etika yang diajarkan 

dalam agama Islam adalah etika dalam bekerja 

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskannya pada perbankan 

syariah. Saat ini bank syariah berkembang sangat pesat sekali, terutama di 

Indonesia. Kemunculan bank syariah di Indonesia diakibatkan karena mayoritas 

masyarakat Indonesia beragama Islam. Dengan adanya bank syariah tersebut 

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat 

yang memeluk agama Islam. Bank syariah menggunakan nilai-nilai Islam untuk 

menarik minat dan mempertahankan loyalitas nasabah.. Selain itu, etika kerja 

Islam juga diterapkan pada para karyawan agar nilai-nilai Islam juga tertanam 

pada diri karyawan. Namun, ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam 

pendirian bank syariah tersebut. Salah satunya adalah minimnya sumber daya 

manusia yang dimiliki menjadi penghambat perkembangan bank syariah 

kedepannya. 

BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang telah berkomitmen 

untuk melaksanakan usahanya berdasarkan sistem syariah, dan membudayakan 



prilaku yang bersifat etis dalam wujud etika kerja Islam. Hal ini dapat dilihat 

dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh direksi No BNISy/DIR/403 tanggal 23 

Desember 2010 BNI Syariah yang berisikan bahwa BNI Syariah memiliki kode 

etik dan budaya kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika perusahaan. 

Akan tetapi,  setelah penulis melakukan pra penelitian dan observasi pada 

sejumlah kantor BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, karyawan dari 

salah satu kantor BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa 

karyawan-karyawan tersebut belum melaksanakan etika kerja Islam dengan 

optimal. Hal ini dikarenakan karena karyawan hanya bekerja beroirentasi pada 

gaji bukan beribadah kepada Allah S.W.T.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil pokok permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja karyawan 

BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap motivasi kerja karyawan 

BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, pokok permasalahan, dan judul 

penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap 

motivasi kerja karyawan BNI Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta



Kerangka Teori 

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, didapatkan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu rumusan penelitian 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Dugaan ini bersifat sementara, karena masih perlu dilakukan 

penelitian dalam rangka menjawab dugaan tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut: 

a) Kepuasan Kerja 

H0 : Tidak ada pengaruh dari etika kerja Islam  terhadap  kepuasan     

kerja. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja. 

b) Motivasi Kerja 

H0 : Tidak ada pengaruh dari etika kerja Islam  terhadap  motivasi 

kerja. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari etika kerja Islam terhadap 

motivasi kerja. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tujuh kantor cabang BNI Syariah yang ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

yang mana menyebarkan kuesioner kepada karyawan kantor BNI Syariah yang 

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Etika Kerja Islam 

X1 

Motivasi Kerja 

Y2 

Kepuasan Kerja 

Y1 



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BNI Syariah yang 

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 80 orang. Kemudian untuk 

pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan berdasarkan metode purposive 

sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil 

berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan peneliti. Kriteria pada penelitian ini yaitu, karyawan yang sudah 

bekerja selama lebih dari 1 tahun. Peneliti menggunakan kriteria tersebut karena 

karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun diharapkan lebih mengetahui 

etika kerja Islam yang diterapkan perusahaan. Jadi, sampel yang digunakan 

sebanyak 60 karyawan dari 8 cabang kantor BNI Syariah yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi sampel yang terkumpul dan diserahkan kepada 

peneliti hanya sebanyak 38 responden. 

Pembahasan 

Deskripsi Karakteristik Responden 

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%. 

Uji Validitas 

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. 



Hasil Uji Validitas Variabel Etika Kerja Islam 

      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. 

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 0,632 0,320 Valid 

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 



No Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r- tabel Keterangan 

dengan beban pekerjaan. 

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 

bahwa semua butir indikator dalam instrument kepuasan kerja karyawan 

dinyatakan valid.  

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 



No. Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r-tabel Keterangan 

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 

insentif perusahaan. 

0,572 0,320 Valid 

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.  

Analisis Regresi Linear Sederhana 

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 

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. 

 Berdasarkan pada hasil analisis regresi sederhana tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa etika kerja Islam mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

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.  

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. 

Uji Hipotesis 

- Uji t-parsial 

 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. 

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. 

- 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). 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan analisis data serta pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Etika kerja Islam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Keputusan tersebut ditunjukkan oleh pengujian hipotesis 

yang signifikan dimana nilai Sig (α) 0,002 < 0,05 hal tersebut 

menunjukkan bahwasanya H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi etika kerja Islam maka semakin 

tinggi pula kepuasan kerja karyawan. 

2. Etika kerja Islam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi kerja. Keputusan tersebut ditunjukkan oleh pengujian hipotesis 



yang signifikan dimana nilai Sig (α) 0,000 < ),005 hal tersebut 

menunjukkan bahwaswanya H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi etika kerja Islam maka 

semakin tinggi pula motivasi kerja karyawan.
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