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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Etika menurut KBBI 1998  adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk 

serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika inilah yang akan 

membentuk  perilaku manusia. Etika juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

yang menerapkan ajaran moral untuk masalah yang terjadi (Wines, 1992: 883).  

Barbash (1983) mendefinisikan etika kerja sebagai komitmen untuk bekerja keras 

yang lebih kuat dari sekedar menyediakan  hidup.  

Etika kerja Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai atau sistem 

kepercayaan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang kerja. Al qur’an 

adalah pedoman utama seorang muslim, yang dalam hal ini etika dan moral pun 

diatur seperti tertuang dalam QS Al Jathiyah: 15 ”Barangsiapa yang mengerjakan 

amal salih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan Barangsiapa mengerjakan 

kejahatan, maka itu (menimpa) ke atasnya (sendiri), kemudian kepada Rab 

(Tuhan) mu lah kamu dikembalikan” .   

Etika kerja Islam meliputi orientasi yang mempengaruhi seorang muslim 

melakukan pekerjaan yang ditanggung jawabkan kepadanya. Hal yang diharapkan 

pada seorang muslim adalah mereka bekerja dengan tujuan mengharapkan ridha 
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Allah, reward yang diharapkan bukan hanya berupa materi di dunia akan tetapi 

juga pahala yang dijanjikan Allah, sehingga pahala tersebut menjadi motivasi 

intrinsik dalam diri muslim untuk melakukan pekerjaan.  

Salah satu dalil mengenai etika kerja Islam tertuang dalam QS. At Taubah ayat 

105: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. Dalam dalil yang 

disebutkan itu dapat digambarkan bahwa konsep etika kerja Islam mencakup niat, 

kesungguhan, pengorbanan. 

Dari semua hal di atas, etika kerja Islam melampaui kerja keras karena mencakup 

konsep ibadah yang diarahkan kepada Allah. Namun, pada kenyataannya terjadi 

kontradiksi dalam hal konsep etika dan kasus – kasus yang terjadi di lapangan. 

Bahkan kontradiksi tersebut terjadi pada tataran pemerintahan.  

Terdapat beberapa kasus ketidak percayaan publik terhadap organisasi 

pemerintah, salah satunya pada kementerian agama. Diantaranya, kasus korupsi 

pengadaan Al Quran tahun 2013, kasus dugaan penyalahgunaan dana haji, 

termasuk kasus pungutan biaya menikah diatas ketentuan.  

Kasus – kasus tersebut harusnya tidak akan terjadi jika konsep etika kerja Islam 

sudah dijalankan dengan baik. Ketika konsep etika kerja Islam telah dijalani 

dengan baik, maka kepuasan kerja tidak hanya didapat dengan materi tetapi juga 
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kepuasan yang timbul dari dalam diri (intrinsik) sebagaimana penelitian Zaman 

(2013) antara etika kerja Islam dan kepuasan kerja berhubungan signifikan. 

Penelitian tentang etika kerja dan kepuasan kerja pada beberapa negara cukup 

mendapat perhatian sebagai contoh penelitian Koh dan Boo (2001) dengan 

mensurvey 237 manajer di Singapura dan menemukan adanya hubungan antara 

etika kerja dan kepuasan kerja, Viswevaran dan Despande (1996) menguji 150 

karyawan pada tiga organisasi berbeda di India menemukan bahwa perilaku etika 

kerja dapat membuat kesuksesan terhadap organisasi dan kepuasan kerja secara 

individu karyawan. Selanjutnya Vitell dan Davis (1990) telah meneliti 61 

profesional manajer sistem informasi pada Southeast Electrical Management 

Information System Association dan menemukan adanya ketidakpuasan kerja MIS 

profesional terjadi ketika terjadi perilaku tidak etis dalam perusahaan, itu artinya 

lingkungan yang beretika tinggi akan mampu mendorong terjadinya kepuasan 

kerja.  

Berbeda dengan Komari dan Djafar (2013) melakukan survey terhadap 78 

karyawan Bank Muamalat Indonesia yang berkedudukan di Kalimantan Barat, 

Indonesia, untuk menguji etika kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan 

mereka menemukan pengaruh etika kerja dan kepuasan kerja adalah negatif dan 

tidak signifikan.  

Selanjutnya, penelitian yang mengkhususkan etika kerja Islam ditemukan dalam  

Haroon et.al (2012) menggunakan sampel 80 suster di Rumah sakit Pakistan 

menemukan bahwa terdapat hubungan antara etika kerja Islam dan kepuasan 

kerja. Selanjutnya penelitian Zaman et.al (2013) melakukan pengembangan 
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dengan memasukan variabel motivasi intrinsik sebagai variabel yang memediasi 

hubungan antara etika kerja Islam dan kepuasan kerja, dengan menggunakan 

sampel 80 pegawai negeri dan swasta di Pakistan. Hasil dari regresi statistik 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara etika kerja Islam dan 

kepuasan kerja, begitu pula etika kerja Islam dan motivasi intrinsik memiliki 

hubungan positif serta motivasi intrinsik memediasi hubungan antara etika kerja 

Islam dan kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Zaman et.al (2013) dengan mengganti 

sampel sebagaimana rekomendasi penulis sebelumnya untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan sampel yang berbeda pada organisasi , kultur 

atau negara yang berbeda sehingga dapat memperkuat atau menyangkal temuan 

dari penelitiannya.  

Penelitian mengenai etika kerja Islam sangat menarik dilakukan pada pegawai 

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya pada bagian keuangan karena 

seluruh pegawai beragama islam terlebih di bagian keuangan rawan terjadi 

tindakan kecurangan, maka dengan adanya hasil penelitian ini memungkinkan 

pihak pengambil kebijakan mengambil langkah-langkah agar kepuasan kerja 

karyawan meningkat sehingga mampu mengurangi tindak kecurangan pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi penelitian ini maka penelitian 

ini diberi judul “Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap  Kepuasan Kerja dengan  

Motivasi Intrinsik sebagai Variabel Intervening  (Studi Empiris Pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam Negeri  Berbadan Layanan Umum Se- Indonesia)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Etika Kerja Islam berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja ? 

2. Apakah Etika Kerja Islam berpengaruh positif terhadap Motivasi Intrinsik ? 

3. Apakah Motivasi Intrinsik berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja ? 

4. Apakah Motivasi Intrinsik memediasi pengaruh antara Etika Kerja Islam 

terhadap Kepuasan Kerja ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui secara empiris dengan menguji pengaruh etika kerja Islam 

terhadap kepuasan kerja. 

2. Untuk mengetahui secara empiris dengan menguji pengaruh etika kerja Islam 

terhadap motivasi intrinsik.  

3. Untuk mengetahui secara empiris dengan menguji pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap kepuasan kerja. 

4. Untuk mengetahui secara empiris dengan menguji motivasi intrinsik 

memediasi pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Sebagai masukan empiris untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya 

kajian akuntansi prilaku  yang berkaitan dengan etika kerja islam pada 

organisasi badan layanan umum PTAIN.  

2.  Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu evaluasi dalam  

kaitannya dengan etika kerja dengan dihubungkan pada kepuasan kerja serta 

menjadi masukan bagi perguruan tinggi agama Islam negeri khususnya dan 

lembaga Islam umumnya untuk memperhatikan penerapan etika kerja Islam 

pada organisasi tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah wawasan tentang akuntansi 

prilaku dengan menggunakan unsur etika kerja Islam.  

 


