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ABSTRAK 
 

Etos kerja merupakan sikap mendasar terhadap diri 
karyawan yang direfleksikan dalam pekerjaan dengan 
begitu karyawan dapat bekerja dengan maksimal, akan 
tetapi jika etos kerja karyawan mengalami penurunan 
maka kinerja karyawan tidak akan maksimal dan 
penurunan laju pertumbuhan yang akan didapatkannya. 
Dalam data pertumbuhan nasabah tahun 2011 (Januari 
s/d Juli) di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga 
menunjukan 0adanya peningkatan dan penurunan 
jumlah nasabah baru. Kenaikan jumlah nasabah terlihat 
pada bulan Maret mendapatkan  264 nasabah baru, Juni 
mendapatkan 68 nasabah baru dan Juli mendapatkan 60 
nasabah baru. Penurunan pertumbuhan jumlah nasabah 
yang dapat dilihat pada bulan April sebanyak 240 orang 
dan pada bulan Mei 27 orang. Dengan latar belakang 
tersebut penulis meneliti tentang Pengaruh Etos Kerja 
Islam Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPRS Buana 
Mitra Perwira Purbalingga. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etos kerja 
Islam terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. 
BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.  

 
Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data 

primer, sekunder, populasi dan sampel dan beberapa 
metode penelitian antara lain: metode penggumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner yaitu 
pengumpulan data berupa pertanyaan tertulis untuk 
memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Hasil 
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jawaban kuesioner diolah menggunakan uji validitas 
dan uji reliabilitas untuk mengetahui valid atau 
tidaknya pertanyaan dan reliabel dalam crombach 
alpha, selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji multikolinieritas, autokorelasi, uji 
heterokedastisitas dan uji normalitas, uji tersebut 
digunakan untuk mengetahui apakah dalam variabel 
dan model regresinya terjadi kesalahan atau tidak, 
selanjutnya pengujian hipotesis yang meliputi uji 
silmutan (uji F) dan uji parsial (uji T) digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana variabel bebas yang 
digunakan secara silmutan dan parsial mampu 
menjelaskan variabel yang terkait dan analisis data 
menggunakan uji koefisien determinasi (R2) untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel etos kerja 
Islam terhadap kinerja karyawan. 

 
Hasil penelitian menujukan R square pada koefisien 

determinasi sebesar 0,165 berarti 16,5% variabel Y 
dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan 83,5% variabel 
Y dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 
persamaan (selain etos kerja Islam). Penelitian juga 
mendapatkan persamaan regresi yaitu Ỳ = 24,333 + 
0,437 X, hal ini mempunyai makna pertama bahwa 
variabel X (etos kerja Islam) bernilai nol maka Y 
(kinerja karyawan) mempunyai nilai sebesar 24,333. 
Dalam hal ini meskipun seseorang tidak memiliki etos 
kerja Islam tetapi tetap memiliki kinerja dikarenakan 
kinerja karyawan masih bisa dipengaruhi oleh faktor 
lain selain etos kerja Islam dimana faktor lain tersebut 
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tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Makna kedua 
variabel X (etos kerja Islam) naik 1 satuan maka Y 
(kinerja karyawan) akan naik sebesar 0,437 satuan. Hal 
ini menunjukkan semakin tinggi etos kerja Islam maka 
kinerja seseorang juga akan semakin tinggi. 
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MOTTO 
 

َنَما:  قَالَ  أَْيضاً  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َعنْ   ُجُلْوسٌ  َحنْنُ  بـَيـْ
 طََلعَ  ِإذْ  يـَْومٍ  َذاتَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسْولِ  ِعْندَ 

َنا  الشْعِر، َسَوادِ  َشِدْيدُ  الثـَيابِ  بـََياضِ  َشِدْيدُ  َرُجلٌ  َعَليـْ
 َحىت  َأَحٌد، ِمنا يـَْعرِفُهُ  َوالَ  السَفِر، أَثـَرُ  َعَلْيهِ  يـَُرى الَ 

 ِإَىل  رُْكَبتَـْيهِ  فََأْسَندَ  وسلم عليه اهللا صلى النِيب  ِإَىل  َجَلسَ 
 َأْخِربِْين  ُحمَمد يَا: َوقَالَ  َفِخَذْيهِ  َعَلى َكفْيهِ  َوَوَضعَ  رُْكَبتَـْيهِ 

:  وسلم عليه اهللا صلى اهللاِ  َرُسْولُ  فـََقالَ  ْاِإلْسَالِم، َعنِ 
 َرُسْولُ  ُحمَمًدا َوَأن  اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َتْشَهدَ  َأنْ  ْاِإلِسَالمُ 

 َوَحتُج    َرَمَضانَ  َوَتُصْومَ  الزكاَةَ  َوتـُْؤِيتَ  الصَالةَ  َوتُِقْيمَ  اهللاِ 
َنا َصَدْقَت،:  قَالَ  َسِبْيالً  إِلَْيهِ  اْسَتَطْعتَ  ِإنِ  اْلبَـْيتَ   فـََعِجبـْ

قُُه، َيْسأَلُهُ  َلهُ  َأنْ :  قَالَ  ْاِإلْميَانِ  َعنِ  فََأْخِربِْين : قَالَ  َوُيَصد 
 َوتـُْؤِمنَ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمالَِئَكِتهِ  بِاهللاِ  تـُْؤِمنَ 
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 َعنِ  فََأْخِربِْين  قَالَ  َصَدْقَت، قَالَ . َوَشرهِ  َخْريِهِ  بِاْلَقَدرِ 
 َتُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  تـََراهُ  َكأَنكَ  اهللاَ  تـَْعُبدَ  َأنْ : قَالَ  ْاِإلْحَساِن،

 َما: قَالَ  الساَعِة، َعنِ  َفَأْخِربِْين : قَالَ .  يـََراكَ  فَِإنهُ  تـََراهُ 
َها اْلَمْسُؤْولُ   َعنْ  فََأْخِربِْين  قَالَ . الساِئلِ  ِمنَ  بَِأْعَلمَ  َعنـْ
 اْلُعَراةَ  اْحلَُفاةَ  تـََرى َوَأنْ  رَبـتَـَها ْاَألَمةُ  تَِلدَ  َأنْ  قَالَ  أََمارَاَِا،

َياِن، ِيف  يـََتطَاَوُلْونَ  الشاءِ  اءَ رِعَ  اْلَعاَلةَ   اْنطََلقَ  ُمث  اْلبُـنـْ
 ؟ الساِئلِ  َمنِ  أََتْدرِي ُعَمرَ  يَا:  قَالَ  ُمث  َمِليا، فـََلِبْثتُ 
 أَتـَاُكمْ  ِجْربِْيلُ  فَِإنهُ  قَالَ .  أَْعَلمَ  َوَرُسْولُهُ  اهللاُ :  قـُْلتُ 

  ]مسلم رواه[ . ِديـَْنُكمْ  يـَُعلُمُكمْ 
 

Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata: Ketika 

kami duduk-duduk disisi Rasulullah suatu hari tiba-tiba 

datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju 

yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak 

tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan 

tidak ada seorangpun diantara kami yang 

mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan 
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Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada 

lututnya (Rasulullah) seraya berkata: “Ya Muhammad, 

beritahukan aku tentang Islam?”, maka bersabdalah 

Rasulullah: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa 

tidak ada  ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, 

dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 

engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa 

Ramadhan dan pergi haji jika mampu”, kemudian dia 

berkata: “anda benar”. Kami semua heran, dia yang 

bertanya dia pula yang  membenarkan. Kemudian dia 

bertanya lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman”. Lalu 

beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-

Nya dan  hari akhir dan engkau beriman kepada takdir 

yang baik maupun yang buruk”, kemudian dia berkata: 

“anda benar”. Kemudian dia berkata lagi: 

“Beritahukan aku tentang ihsan”. Lalu beliau 

bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada 

Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau 

tidak melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian 
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dia berkata: “ Beritahukan aku tentang hari kiamat 

(kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda:  “ Yang 

ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Dia 

berkata:  “ Beritahukan aku tentang tanda-tandanya”, 

beliau bersabda:  “Jika seorang hamba melahirkan 

tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang 

kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, 

(kemudian)  berlomba-lomba meninggikan 

bangunannya”, kemudian orang itu berlalu dan aku 

berdiam sebentar. emudian beliau (Rasulullah) 

bertanya: “Tahukah engkau siapa yang bertanya ?”. 

Aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. 

Beliau bersabda: “ Dia adalah Jibril yang datang 

kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama 

kalian”. (Riwayat Muslim).  
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