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Abstrak 

KONTRIBUSI ETOS KERJA ISLAMI TERHADAP KUALITAS KERJA 

PENGURUS BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Kerja merupakan salah satu cara seorang muslim mengaktualisasikan dirinya 
sebagai khalifah di bumi. Adanya etos kerja kemudian memotivasi orang yang 
melakukan suatu pekerjaan untuk bekerja sebaik dan seoptimal mungkin. Dengan 
motivasi ini kemudian seseorang akan merampungkan pekerjaan yang 
dilakukannya dengan baik dan optimal yang merupakan bentuk kualitas kerja yang 
baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan 
pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana etos kerja islami 
diterapkan dan bagaimana penerapan tersebut berkontribusi terhadap kualitas kerja 
pengurus. Studi analitis digunakan untuk mengetahui penerapan etos kerja islami 
oleh pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kontribusi etos kerja 
islami tersebut terhadap peningkatan kualitas kerja pengurus. Dari hasil penelitian 
diketahui bahwa etos kerja islami diterapkan secara baik dan benar oleh pengurus 
BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan karakteristik etos kerja islami 
yaitu kerja sebagai penjabaran ibadah dan kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi 
dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Penerapan etos kerja islami oleh pengurus 
memberikan kontribusi positif kepada kualitas kerja pengurus serta berdasarkan 
kesesuaiannya dengan ciri-ciri kualitas kerja dalam Islam seperti As-Salah, Al-

Itqan, Al-Ihsan, dan lain-lain. 
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1. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Al-Quran menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan 

Islam, salah satunya adalah kerja. Dalam Surat Ar-Raad ayat 11 Allah 

berfirman: 

    ...إِنَّ اللَّهَ َال يُغَّيُِر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يُغَّيُِروا َما ِبأَنفُِسِهمْۗ 

“Sesungguhnya Aku (Allah) tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

(golongan), kecuali kaum (golongan) itu yang mengubahnya.” 

Konotasi dari ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada umat-

Nya untuk merubah nasibnya. Dalam upaya merubah nasib tersebut, 

manusia menggunakan akal dan pikirannya serta memanfaatkan secara 

optimal sumber daya yang telah tersedia di bumi guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Upaya manusia dalam merubah nasibnya tersebut dilakukan 

dengan mengerjakan suatu pekerjaan. 

Kewajiban untuk bekerja bagi manusia juga dijelaskan dalam Alquran 

surat Al-An’am ayat 165: 

  َوُهَو الَِّذي َجَعلَُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َوَرَفَع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ّلِيَْبلَُوُكْم ِفي َما آتَاُكْمۗ 

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa (khalifah)  di 

bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu.” 

Dalam proses menjalankan tugas sebagai khalifah ini lah kemudian 

manusia bekerja atau melakukan sebuah upaya. 

Islam sangat menghargai kerja. Bekerja dianggap suatu kewajiban yang 

pahalanya disamakan dengan beribadah. Orang yang bekerja demi dirinya 

sendiri, keluarga, atau bahkan demi masyarakat dan negaranya lebih mulia 

di mata Allah dibandingkan dengan orang yang mengabaikan bekerja untuk 

beribadah. 



Dalam melakukan pekerjaan manusia membutuhkan etos, kode etik dan 

permainan akal. Hal ini lah yang membedakan manusia dengan hewan. 

Hewan pun bekerja tetapi hewan bekerja berdasarkan naluri tanpa adanya 

etos atau norma. Etos kerja ini berasal dari sumber-sumber hukum yang 

disebutkan sebelumnya yaitu Al-Quran, sunnah dan ijtihad. Adanya etos 

kerja bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan sukses dan mendatangkan 

berkah bagi orang yang bekerja serta orang-orang di sekitarnya. Adanya 

etos kerja ini pula akan menunjukkan bagaimana perilaku kerja seseorang, 

bagaimana cara ia mengaplikasikan etos kerja terutama etos kerja islami dan 

pengaruh yang muncul dengan adanya pengaplikasian etos kerja islami ini. 

Jika manusia bekerja tanpa menggunakan etos kerja, tanpa moral dan 

akhlak, maka gaya kerja manusia meniru hewan, turun ke tingkat 

kerendahan. Demikian juga jika manusia bekerja tanpa menggunakan akal, 

maka hasil kerjanya tidak akan mengalami kemajuan apa pun. Ada pun etos 

kerja yang dapat digunakan oleh manusia berasal dari tuntunan, pedoman 

dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam risalah yang 

mengandung berbagai pedoman kehidupan, yang juga mencakup etos kerja 

yang berisi pedoman dan tuntunan dalam bekerja yang baik dan 

mendatangkan berkah (Ya’qub, 2001, p.1-2). 

Kualitas kerja di dalam sebuah organisasi merupakan sebuah indikasi 

berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam menciptakan dan 

menumbuhkan perilaku para pegawai untuk melihat tugas, fungsi dan 

tanggung jawab serta tujuan-tujuan apakah sudah tercapai secara optimal. 

Hao mengemukakan bahwa kualitas kerja adalah keandalan dalam 

pelaksanaan tugas sehingga terlaksana mutu yang tinggi, waktu yang tepat, 

cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh karyawan yang 

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan kewajiban yang 

diberikan, baik tanggung jawab, pribadi, social, intelektual maupun 

tanggung jawab moral dan spiritual. Kualitas kerja dibutuhkan untuk 

melihat kemampuan pegawai sehingga meningkatkan pemahaman dan 

kinerja karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan baik 



dalam berbagai aspek sesuai dengan pembagian tugas masing-masing 

(Lestari, 2015, p.1). 

Etos kerja islami dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kerja. Kualitas 

kerja yang didasari dengan etos kerja islami akan membentuk sebuah sistem 

kerja organisasi yang sesuai dengan syariah. Sistem kerja yang baik ini yang 

akan menghantarkan organisasi pada tujuan yang ingin dicapai serta 

mengembangkan organisasi tersebut. 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan suatu lembaga publik yang mengelola serta mendistribusikan 

dana amil dan zakat yang terkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai tempat penelitian 

dengan pertimbangan bahwa BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang 

mengurusi kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk 

diketahui apakah cara kerja lembaga ini sesuai dengan etos kerja islami dan 

apakah pengurus lembaga ini memiliki kualitas kerja yang baik dari 

penerapan etos kerja islami tersebut. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Novia Zahrah, Siti Norasyikin Abdul 

Hamid Shamsul Huda Abdul Rani, dan Bidayatul Akmal Mustafa Kamil 

(2016) yang berjudul “Enhancing Job Performance through Islamic 

Religiosity and Islamic Work Ethics” diketahui bahwa etos kerja islami 

berpengaruh terhadap kinerja karena Muslim sangat berkaitan, berkembang, 

dan berdedikasi terhadap pekerjaannya dengan mengikuti nilai-nilai yang 

baik dalam Islam, mereka akan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan 

efisien, yang kemudian akan meningkatkan kinerja mereka. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

religiusitas keIslaman dan etos kerja islami dengan kinerja pegawai muslim. 

Penelitian yang ditulis oleh Mohamed Hassan Mahmoud Farg, Faiza 

Mohamed Hassan Khalil, dan Hafiz Ibrahim Salih (2017) dengan judul 

“Factors Effecting Perfection and Quality of Work (Itqan) Applied Study on 



Workers who belong to Shaqra University, Collerge of Science and 

Humanities, Thadiq Branch, KSA” menunjukkan bahwa terdapat enam 

faktor yang mempengaruhi kesempurnaan (itqan). Faktor-faktor ini di 

antaranya faktor kreatif dan administratuf, faktor lingkungan, faktor 

spiritual, faktor insentif, faktor administratif dan faktor kombinasi secara 

berturut-turut. Faktor-faktor ini memberikan lebih dari 50 % kesempurnaan, 

maka, faktor-faktor ini juga meningkatkan lebih dari 50% produksi. 

Dari penjelasan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian 

lebih lanjyt, sehingga penulis mengambil judul mengenai “Kontribusi Etos 

Kerja Islami Terhadap Kualitas Kerja Pengurus BAZNAS Daerah 

Istimewa Yogyakarta.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan ersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan etos kerja islami di Baznas D. I. Yogyakarta? 

2) Bagaimana kontribusi etos kerja islami terhadap kualitas kerja pengurus 

Baznas D. I. Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk menganalisis penerapan etos kerja islami oleh pengurus Baznas 

D. I. Yogyakarta. 

2) Untuk mendeskripsikan kontribusi etos kerja islami terhadap kualitas 

kerja pengurus Baznas D. I. Yogyakarta. 

2. Landasan Teori 

A. Etos Kerja Islami 

ʹIsa Abduh (Asifudin, 2004, p.7) mengemukakan bahwa dalam Islam, 

kerja merupakan kodrat hidup manusia sekaligus cara memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerja juga menjadi jalan utama untuk 

mendekatkan diri dengan Tuhan. 

Bagi seorang muslim, bekerja dimaknai sebagai suatu usaha yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan aset, akal, dan dzikirnya yang merupakan 



bentuk aktualisasi dirinya sebagai hamba Allah yang harus menjalankan 

kehidupan di dunia dan mejadikan dirinya sebagai bagian dari masyarkat 

yang terbaik atau dengan kata lain manusia bekerja untuk memanusiakan 

dirinya (Tasmara, 1995, p.27).  

Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja Islam adalah hasil suatu 

kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan 

tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenaan Allah swt (Irham, 2012, 

p.15). 

Ahmad Janan Asifudin (2004) dalam bukunya Etos Kerja Islami 

menyimpulkan bahwa etos kerja islami merupakan karakter dan kebiasaan 

berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang 

mendasar terhadapnya. Etos kerja menunjukkan ciri-ciri perilaku 

berkualitas tinggi yang ada pada diri seseorang yang mencerminkan 

keluhuran serta keunggulan watak. 

Karakteristik etos kerja islami adalah sebagai berikut: 

1. Kerja merupakan penjabaran aqidah 

2. Kerja dilandasi ilmu 

3. Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi dan mengikuti petunjuk-

petunjuk-Nya 

Kemudian dari karakteristik-karakteristik tersebut muncul indikator etos 

kerja islami sebagai berikut: 

1. Kerja diniatkan sebagai ibadah 

2. Kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan 

untuk membantu orang lain 

3. Rasional, paham ilmu pengetahuan dan teknologi, aktif, kreatif, 

disiplin, visioner, dan profesional 

4. Amanah dalam mengerjakan pekerjaan dalam artian dapat menjaga 

mutu kerja, menepati janji, dan jujur 

5. Giat, kompetitif, optimis, efisien, efektif, ulet, bekerja sama dengan 

orang lain, dan sabar. 



B. Kualitas Kerja 

Dalam Islam, kualitas seseorang dibuktikan dengan perilakunya yang 

sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW seperti sabda Rasulullah yang berbunyi: “Aku diutus semata-mata 

untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” (H.R Ahmad). 

Jika dikaitkan dengan pekerjaan, dalam Islam, pekerjaan yang disukai 

oleh Allah SWT adalah pekerjaan yang berkualitas. Terdapat beberapa 

istilah dalam Al-Quran yang menggambarkan diperintahkannya pekerjaan 

yang berkualitas di antaranya adalah istilah “amal shalih” yang disebutkan 

sebanyak 77 kali; amal yang dilakukan secara “ihsan” yang disebutkan 

sebanyak lebih dari 20 kali; beramal secara “itqan” yang disebutkan 1 kali; 

dan “birr” disebutkan sebanyak 6 kali. Istilah-istilah tersebut diungkapkan 

dalam bahasa perintah, dan beberapa dalam bahasa anjuran(Mujiono, 2013, 

hal. 374). 

Toto Tasmara (2002) dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islam 

mengatakan bahwa kualitas bukan hanya sekedar hasil, melainkan sebuah 

proses dari keterpanggilan hati. Kualitas adalah gambaran yang menjadi 

obsesi bagi setiap muslim yang memiliki etos kerja. Kualitas adalah proses 

yang secara konsekuen menapaki jalan yang lurus. Dalam dunia usaha, jalan 

yang lurus ialah seluruh komitmen yang dijabarkan dalam standard of 

procedure serta seluruh komitmen dirinya dengan perusahaan. Setiap 

karyawan yang memiliki etos kerja tidak akan melanggar prosedur yang ada 

karena percaya bahwa prosedur tersebut adalah hasil dari sebuah pemikiran 

dan kesepakatan yang dibuat bersama. Dengan adanya proses yang 

berkualitas dan individu organisasi yang berkualitas, maka akan 

menghasilkan hasil yang berkualitas pula. 

Islam memandang kualitas lebih penting dibandingkan dengan 

kuantitas. Kualitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan saja 

pada masalah yang besar, tapi juga masalah yang kecil. 



Indikator yang menentukan kualitas kerja seseorang dalam Islam di 

antaranya adalah As-Salah, Al-Itqan, Al-Ihsan, Al-Mujahadah, Tanafus dan 

Ta’awun dan Mencermati Nilai Waktu. 

a. Baik dan Bermanfaat (as-Salah) 

Islam memerintahkan agar mencari pekerjaan yang mendatangankan 

manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi kemanusiaan, 

sehingga pekerjaan tersebut tidak hanya memberikan nilai dunia bagi yang 

melakukannya tetapi juga memberikan nilai akhirat dan menaikkan 

derajatnya di mata Allah. 

Dalam Al-Quran terdapat 77 kali penyebutan iman yang berbarengan 

dengan amal shaleh. Standar bagi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang adalah adanya manfaat dari pekerjaa tersebut terhadap diri orang 

yang mengerjakannya maupun masyarakat, secara material dan moral-

spriritual(Mujiono, 2013, hal. 376). 

b. Kemantapan atau perfectness (al-Itqan) 

Secara harfiah, kata “itqan” adalah kesempurnaan. Selain itu itqan juga 

berarti melakukan segala sesuatu dengan menggunakan keterampilan atau 

kemampuan yang dimiliki dengan sempurna (Farg, Khalil, & Salih, 2016, 

hal. 74). Dengan kata lain, itqan berarti menguasai tugas atau pekerjaan 

yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

seseorang. 

Dalam mencapai kualitas kerja yang sempurna atau itqan, diperlukan 

pengetahuan dan skill yang optimal. Sehingga setiap umat Islam diwajibkan 

untuk terus menambah dan mengembangkan ilmunya selama hidupnya serta 

terus berlatih. Konsep itqan memberikan penilaian lebih terhadap hasil 

pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang 

banyak, tetapi kurang bermutu (Q.S  al-Baqarah: 263). 



Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa pekerjaan atau amal yang 

dilakukan oleh seseorang hendak lah dilakukan dengan sempurna atau 

itqan. Hadis tersebut berbunyi: 

c. Melakukan yang Terbaik atau Lebih Baik Lagi (al-Ihsan) 

Kualitas ihsan memiliki dua makna dan dua pesan, yaitu: a) Ihsan berarti 

‘yang terbaik’ dari yang mampu dilakukan. Maksud dari makna ihsan yang 

pertama ini adalah agar setiap muslim memiliki komitmen untuk melakukan 

yang terbaik dalam segala hal termasuk dalam pekerjaaanya. b) Ihsan juga 

bermakna lebih baik, yaitu lebih baik dalam hal prestasi atau pekerjaannya 

yang sebelumnya. Hal ini berarti bahwa setiap muslim harus terus 

meningkatkan diri dalam segala hal, terutama dalam bekerja, seiring 

bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu dan sumber daya lainnya.  

Semangat kerja ihsan akan muncul ketika seseorang bekerja dengan 

diniatkan sebagai ibadah, yang kemudian akan memunculkan kesadaran 

bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang sedang ia kerjakan. 

d. Kerja Keras dan Optimal (al-Mujahadah) 

Mujahadah dalam maknanya yang luas yakni mengerahkan segenap 

usaha dan kemampuan yang dimiliki guna menghasilkan setiap pekerjaan 

yang baik. Mujahadah juga dapat diartikan sebagai mobilisasi serta 

optimalisasi sumber daya. Sebab susungguhnya Allah SWT telah 

menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan manusia di bumi (Q.S 

Ibrahim: 32-33). Tugas manusia adalah memanfaatkan dan 

mengembangkan  sumber daya yang telah ada secara optimal dalam rangka 

mencari ridha Allah SWT. 

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk bermujahadah atau bekerja 

kerasa dengan semangat jihad sebagai bentuktawakkal-nya sebelum 

menyerahkan hasil akhirnya pada keputusan Allah (Q.S Ali Imran: 159 dan 

Q.S Hud: 133). 



e. Berkompetisi dan Tolong Menolong (Tanafus dan Ta’awun) 

Allah telah banyak memerintahkan manusia untuk bersaing dalam 

kualitas amal shalih. Seperti perintah “fastabiqul khairat” dalam QS. Al-

Baqarah: 148 yang berbunyi: 

  َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَوّلِيَهۖا َفاْستَِبقُوا اْلَخْيَراتِۚ 

Artinya:  

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lomba lah (dalam membuat) kebaikan. 

Selain ayat di atas, terdapat pula perintah yang berbunyi “wasari’u ilaa 

magfiratin” yang terdapat dalam QS. Ali Imran: 133 yang artinya ‘dan 

segera lah kamu kepada ampunan’(Mujiono, 2013, hal. 278). Dimana 

seperti yang dikutip dari Tafsir Al-Muyassar dalam Tafsirweb.com(2019), 

tafsir kata tersebut adalah perintah bagi orang-orang berimana untuk 

bergegas dalam menjalankan kebaikan dan tidak menunda-nunda. 

Ungkapan yang lain adalah “tanafus” yang berarti untuk menjadi 

hamba yang gemar berbuat kebajikan, sehingga berhak mendapatkan surga, 

tempat segala kenikmatan (Q.S al-muthaffifin: 22-26). Serta terdapat 

beberapa perintah lain yang juga memerintahkan manusia untuk bersaing 

dalam kebaikan. 

Karena dasar semangat kompetisi islami adalah ketaatan kepada Allah 

dan ibadah serta amal shalih, maka persaingan yang diperintahkan dalam 

Islam bukan lah persaingan yang bersifat saling mengalahkan, menjatuhkan 

dan mengorbankan, melainkan persaingan dalam kebaikan yang kemudian 

memunculkan sikap saling tolong (ta’awun). Dengan demikian, obyek 

kompetisi dan kooperasi dalam hal ini berupa kebaikan dan ketakwaan, 

sehingga lebih banyak serta lebih baik, dan karenya  ia mengungguli nilai 

kebjikan yang diraih saudaranya. 

f. Mencermati Nilai Waktu 



Banyak hal dalam hidup manusia yang akan mendatangkan kerugian 

maupun keuntungan bagi dirinya yang ditentukan oleh sikapnya terhadap 

waktu. Slah satu sikap yang trepancar dari orang yang beriman adalah sikap 

yang menghargai waktu sebagai karunia Ilahi yang wajib disyukuri. 

Mensyukuri nikmat waktu dapat dilakukan dengan banyak cara, di 

antaranya dengan mengisi waktu tersebut dengan amal shalih dan hal-hal 

yang bermanfaat. Waktu juga merupakan amanah yang dalam 

pemanfaatannya tidak boleh disia-siakan. Semuapekerjaan yang bersifat 

ubudiyah telah ditentukan waktunya dan disesuaikan dengan kesibukan 

dalam hidup ini.  

Setiap orang akan mempertanggungjawabkan usianya yang tidak lain 

adalah rangkaian dari waktu. Pemanfaataan waktu dengan hal-hal negatif 

akan mendatangkan kerugian terutama bagi yang melakukannya, seperti 

sikap gemar mengulur waktu yang akhirnya akan menghilangkan 

kesempatan. 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tanpa perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer 

yang ada dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Data sekunder,yaitu data yang berasal dari sumber lain, seperti hasil 

penelitian sebelumnya, jurnal, artikel dan lain-lain, yang digunakan untuk 

mendapatkan dan menggali teori-teori yang dapat mendukung pemecahan 

masalah dalam penelitian. 

4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yang dilakukan peneliti terhadap 

3 (tiga) pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 



Salah satu bentuk upaya peningkatan etos kerja islami di lingkungan 

pengurus BAZNAS DIY seperti yang baru-baru ini diadakan salah satunya 

dengan pengadaan character building yang diikuti oleh seluruh pengurus 

BAZNAS DIY baik dari unsur pimpinan maupun unsur pelaksana. Kontribusi 

etos kerja islami menurut Bapak Juni lebih kepada penggerak kualitas kerja 

pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena BAZNAS DIY 

merupakan lembaga amal, maka perlu digerakkan semangat amalnya. Pada 

kegiatan character building terakhir yang dilaksanakan di BAZNAS DIY, 

semangat yang coba dibangun melalui kegiatan tersebut adalah semangat para 

sahabat dalam perang mu’tah. 

Semangat berjihad yang dimiliki ketiga panglima tersebut serta pasukan 

muslim yang ikut dalam Perang Mu’tah lah yang coba dibangun dalam 

character building yang dilakukan oleh BAZNAS DIY. Dengan adanya 

kegiatan ini diharapkan agar pengurus BAZNAS DIY dapat meneladani jiwa 

perjuangan ketiga panglima Perang Mu’tah dan dapat menerapkannya dalam 

bekerja sebagai pengurus di BAZNAS DIY. Tujuan utama dari kegiatan 

character builing (pembentukan karakter) yang diikuti oleh Pengurus BAZNAS 

DIY adalah agar semangat kerja, khususnya sebagai pelaksana rukun, serta 

membangun kembali etos kerja islami yang mungkin saja luntur seiring dengan 

banyaknya beban kerja dan perkembangan zaman serta faktor-faktor lain yang 

dapat melunturkan semangat kerja dan etos kerja islami pengurus. Pentingnya 

peningkatan etos kerja islami ini disebabkan karena etos kerja islami muncul 

dari nilai-nilai hidup terutama nilai-nilai Islam yang dianut oleh pelaksananya. 

Nilai-nilai ini sangat berpengaruh terhadap cara seseorang memandang dan 

melakukan suatu hal. Maka dari itu adanya etos kerja islami yang tinggi sangat 

berkaitan dengan peran pelaksananya sebagai khalifah di bumi. Konsekuensi 

dari pemikiranpelaksananya mengaktualisasikan dirinya sebagai khalifah di 

bumi adalah keseriusan dan semangatnya dalam melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik dan semaksimal mungkin karena dalam Islam, kerja merupakan 

ibadah. Semangat yang muncul dari etos kerja islami ini tidak hanya 

memunculkan semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan semata 



melainkan juga semangat untuk terus melakukan peningkatan dalam hasil 

kerjanya, melakukan perubahan melalui inovasi, dan lain sebagainya. Hal ini 

lah yang kemudian membuat kualitas kerja orang yang beretos kerja islami 

tinggi juga tinggi. Hal ini disebabkan karena kualitas kerja sebagai gambaran 

kemampuan pengurus dalam melakukan tugas yang diberikan sesusai dengan 

kemampuan, keahlian dan sesuai dengan syariat Islam akan semakin terwujud 

jika kerja yang ditunjukkan oleh pengurus juga baik dan maksimal sebagai 

refleksi etos kerja islami yang tinggi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 

berguna meningkatkan etos kerja islami ini lah BAZNAS DIY berusaha 

mewujudkan kualitas kerja pegawai yang baik. Caranya yaitu dengan 

penumbuhan semangat berjihad sebagai bentuk etos kerja islami pengurus, yang 

kemudian akan tercermin pada pelaksanaan tugas pengurus khususnya daam 

pengumpulan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) sebagai tugas 

utama BAZNAS DIY yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Menurut informan (Kozara, 2019), kontribusi yang diberikan etos kerja 

islami terhadap kualitas kerja pengurus BAZNAS DIY lebih kepada 

peningkatan lingkungan kerja yang lebih islami yang kemudian meningkatkan 

etos kerja islami, terutama dari indikator kerja diniatkan sebagai ibadahan dan 

indikator amanah. Dari peningkatan kedua indikator tersebut kemudian 

meningkatkan kualitas kerja pengurus dari segi Ihsan dan Itqan sehingga 

menjadikan kerja pengurus semakin lebih baik dan lebih optimal. Bentuk 

peningkatan ini di antara adalah peningkatan terus menerus dalam laporan 

penghimpunan dan penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS DIY. 

Jika dilihat dari laporan terakhir dimana Total Penghimpunan ZIS BAZNAS 

Se-DIY adalah sebesar RP 21.787.098.839,- dan Total Pentashahuran ZIS 

BAZNAS Se-DIY adalah sebesar Rp.20.168.003.257,-, maka Total dana ZIS 

yang berhasil didistribusikan mencapai 92,57% dari Total keseluruhan dana ZIS 

yang terhimpun. Hal ini membuktikan bahwa pengurus BAZNAS Se-DIY 

khususnya pengurus BAZNAS DIY berhasil menjalankan tugasnya sesuai 



dengan amanat UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 

menunjukkan kualitas kerja yang baik sebagai pengurus BAZNAS. 

Contoh peningkatan kualitas kerja yang berasal dari kontribusi etos kerja 

islami di BAZNAS DIY adalah adanya peningkatan sebesar tiga kali lipat atau 

300% dalam hal penghimpunan selama periode jabatan kepengurusan terbaru 

yaitu mulai tahun 2016. Pada awalnya, penghimpunan dana ZIS yang berhasil 

dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY hanya lah sebesar 700 Juta Rupiah 

yang kemudian dalam kurun waktu kurag lebih 2 tahun meningkat menjadi 

hampir 2,5 Miliyar Rupiah. Hal tersebut menurut informan (Juni A. Dwi 

Utomo, 2018) merupakan kontribusi dari diubahnya semangat etos kerja yang 

semula merupakan etos kerja yang pasif diubah menjadi etos kerja islami 

dengan semangat jihad amil. 

Penerapan asas ATP (Amanah, Transparan, dan Profesional) yang baik oleh 

pengurus juga berpengaruh terhadap kualitas kerja dilihat dari hasil audit 

keuangan dan audit syariah. Audit keuangan terhadap Pendistribusian dan 

Pemberdayaan dana zakat,Infak, dan sedekah BAZNAS DIY dilakukan secara 

tahunan melalui lima program yaitu DIY Sejahtera, DIY Sehat, DIY Taqwa, 

DIY Cerdas, dan DIY Peduli dan dilakukan oleh KAP KKSP yang merupakan 

kantor akuntan publik yang bersertifikat. Pengadaan audit keuangan oleh badan 

profesional menunjukkan bahwa BAZNAS DIY senantiasa berusaha menjaga 

kualitas kerja pengurusnya terutama dalam hal pendistribusian dan 

pemberdayaan dana ZIS dan peningkatan kualitas kerja pengurus juga dapat 

dilihat dari meningkatnya jumlah dana ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS 

DIY. Pada tahun 2017, BAZNAS DIY meraih predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil pemeriksaan akuntan publik 

terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan 

diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat PSAK 109 tahun 

2012. Predikat ini juga merupakan wujud komitmen BAZNAS DIY dalam 

pegelolaan keuangan yang transparan, profesional dan akuntabel. Jika audit 

keuangan dilakukan oleh pihak akuntan publik, audit syariah pada BAZNAS 



dilakukan oleh BIMAS Kementerian Agama dimana BAZNAS tersebut 

beroperasi. Dimana pada tahun 2019, BAZNAS DIY berhasil meraih 

Penghargaan Kategori Akreditasi Hasil Pendampingan Syariah Nilai Tertinggi 

dengan akreditasi “A” nilai 91,16 yang diberikan oleh BIMAS Islam 

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Putra, 2019). 

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Darwish A. Yousef disebutkan bahwa 

Kerja sama merupakan hal yang perlu ditekankan dalam etos kerja islami dan 

memandang konsultasi sebagai sebuah cara untuk memecahkan masalah dan 

menghindari kesalahan. Menurutnya, hubungan sosial dalam kerja juga perlu 

ditumbuhkan guna memenuhi kebutuhan individu dan membangun 

keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial seseorang. Selain itu, dalam 

etos kerja islami, kerja juga dianggap sebagai sumber kemandirian dan sarana 

untuk menumbuhkan personal growth (perkembangan personal), self-respect 

(rasa hormat terhadap diri sendiri), kepuasan dan self-fulfillment (pemenuhan 

diri). Etos kerja islami juga menekankan kerja kreatif sebagai sumber 

kebahagiaan dan sebuah pencapaian (Yousef, 2001, hal. 153). Menurut Ali 

dalam (Yousef, 2001), nilai sebuah pekerjaan dalam etos kerja islami diperoleh 

dari niat yang menyertainya dibanding hasil dari pekerjaannya. Kompetisi juga 

merupakan suatu hal yang harus didorong guna meningkatkan kualitas. Dari 

pendapat Yousef dan Ali ini dapat dilihat bahwa etos kerja islami yang baik 

akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam bekerja dan 

berusaha memperoleh keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. Pengurus BAZNAS DIY bekerja dengan niat 

sebagai bentuk jihadnya kepada Allah SWT melaui kerjanya, terutama sebagai 

amil zakat. Dilihat dari observasi yang dilakukan oleh penulis, niat tersebut 

masih terus ada hingga saat ini yang kemudian menjadikan hasil kerja pengurus 

BAZNAS DIY terus mengalami peningkatan dalam semua bidang 

pekerjaannya. Jiwa perjuangan tersebut juga terus ditumbuhkan dengan cara 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti character building, pengajian rutin, dan 

lain-lain yang akan meningkatkan kualitas kerja terutama dalam kesesuaiannya 

dengan syariah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas kerja pengurus BAZNAS 



secara umum di D.I. Yogyakarta juga dilakukan dengan adanya Rapat 

Koordinasi tahunan yang isinya membahas tentang koordinasi kelembagaan, 

pelaksanaan RKAT tahun berjalan, sinkronisasi program pentasharufan. Dalam 

rapat koordinasi tersebut juga dibahas mengenai peningkatan kualitas amil 

secara berkelanjutan, pelaksanaan sertifikasi amil, dan lain sebagainya. Adanya 

rapat koordinasi, pengajian rutin, capacity building, dan lain sebagainya 

kemudian meningkatkan semangat kerja pengurus serta menumbuhkan ide-ide 

inovasi baru, evaluasi kerja, serta disiplin kerja pengurus. Hal ini kemudian 

meningkatkan kualitas kerja pengurus terutama jika dilihat dari indikator 

Mujahadah dan As-Salah. Seperti yang disampaikan oleh informan (Ummi 

Nasyi’ah, 2019): 

Transparansi secara khusus sebagai salah satu azas dalam etos kerja islami 

yang diterapkan oleh pengurus BAZNAS DIY juga memiliki andil dalam 

peningkatan kualitas kerja pengurus. Dalam Laporan terakhir yang dikeluarkan 

oleh BAZNAS DIY, terjadi peningkatan sebanyak 33% dalam bidang 

penghimpunan dana ZIS dimana pada tahun 2017 jumlahnya adalah Rp 

2.155.763.271,- menjadi Rp 3.321.905.621,- pada tahun 2018 (jogjaprov.go.id, 

2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengurus melaksanakan tugasnya secara 

Itqan dan Ihsan. Peningkatan yang terjadi ini disebabkan karena adanya 

transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan, serta adanya upaya-

upaya lain yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY misalnya berupa 

menyurati OPD mendorong ASN membayar ZIS, memberikan kemudahan 

pembayaran zakat melalui ATM atau mengakses melalui Sistem Informasi 

Manajemen Baznas (SIMBa). Dengan adanya transparansi ini kemudian 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzakki terhadap BAZNAS 

DIY. 

Berdasarkan peningkatan sebesar 300% yang dilakukan oleh pengurus 

BAZNAS DIY atas dasar kontribusi etos kerja islami, menunjukkan bahwa 

pengurus BAZNAS DIY menerapkan karakteristik etos kerja islami dimana 

kerjanya dilakukan dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti 



petunjuk-petujuk-Nya. Dalam hal ini, sifat yang diterapkan oleh pengurus 

misalnya adalah sifat giat dan aktif dalam melaksanakan pekerjaan, serta 

amanah dalam melaksanakan pekerjaannya(Juni A. Dwi Utomo, 2018). 

Karakteristik etos kerja islami kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi dan 

mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya juga memberikan kontribusi positif terhadap 

kualitas kerja pengurus BAZNAS DIY. Yang paling terlihat adalah dari 

indikator amanah dimana indikator ini kemudian meningkatkan kualitas kerja 

pengurus berdasarkan semua indikator kualitas kerja dalam Islam yang ada. 

Seorang pengurus yang amanah menyadari bahwa pekerjaannya harus 

mendatangkan manfaat bagi yang lain, keamanahan seorang pengurus 

kemudian juga menuntutnya untuk bekerja dengan sempurna, lebih baik, serta 

optimal. Selain itu, pengurus juga nenyadari bahwa waktu yang dimilikinya 

harus digunakan sebagai mungkin guna kebermanfaatan ummat. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan pada pembahasan 

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kerja merupakan penjabaran Aqidah memberikan kontribusi terhadap 

kualitas kerja pengurus dengan meningkatkan kesadaran pengurus tentang 

manfaatnya untuk orang lain, menuntut pengurus untuk bekerja dengan 

sempurna, lebih baik lagi, optimal, menggunakan waktu dengan sebaik-

baiknya, serta berkompetisi untuk selalu meningkatkan kinerja. Fakta 

konkrit mengenai hal-hal ini misalnya peningkatan penghimpunan dan 

penyaluran tiap periodenya, diperolehnya akreditasi baik audit keuangan 

dan audit syariah, serta peningkatan kesadaran pengurus terhadap kerjanya. 

2. Kerja dilandasi ilmu yang kemudian menimbulkan sikap-sikap seperti 

kreatif, disiplin, profesional, paham IPTEK, dan inovatif ditunjukkan 

dengan kedisiplinan kerja sesuai dengan dengan job desk yang ada, inovasi 

program-program dan kegiatan baru, serta akuntabilitas yang semakin 

meningkat dengan adanya peningkatan berkelanjutan. Hal-hal ini kemudian 

berkontribusi terhadap indikator kualitas kerja Mujahadah, Ihsan,  dan 



Itqan. Adanya profesionalitas dan lain sebagainya mendorong pengurus 

untuk terus melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. 

3. Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi dan mengikuti petunjuk-petunjuk-

Nya menurunkan sikap amanah, giat, kompetitif, sabar, dan lain sebagainya. 

Amanahnya pengurus BAZNAS DIY salah satunya dibuktikan dengan 

adanya transparansi laporan dan kegiatan serta seimbangnya jumlah dana 

ZIS yang disalurkan dengan dana yang dihimpun. Sedangkan giat, 

kompetitif, dan lain sebagainya dibuktikan dengan kegiatan pentasyahuran 

melalui program-program yang konsisten. Sikap-sikap ini kemudian 

berkontribusi terhadap kualitas kerja dalam hal Tanafus dan Ta’awun, 

Mujahadah, serta Itqan. 
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