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ABSTRAK 

Fitriana, Diah Ayu. 2019. Pengaruh Religiusitas dan Motivasi Intrinsik 

Terhadap Etos Kerja Karyawan BRI Syariah KC Madiun. Skripsi. 

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anton Sudrajat, 

M.A. 

Kata Kunci : Agama, Dorongan Diri , Semangat Kerja. 

Etos kerja sering didefinisikan sebagai integritas, ketekunan yang 

merupakan sikap mendasar yang mengandung makna gairah atau semangat yang 

kuat untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dan berupaya untuk mencapai 

kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Etos karyawan adalah salah satu peran 

penting dalam kemajuan suatu perusahaan, jika etos kerja tinggi apa yang menjadi 

tujuan organisasi akan tercapai, Agama berperan sebagai sumber dalam 

pengembangan etos. Etos kerja muncul dari dorongan sikap yang terbentuk dari 

nilai-nilai agama (religiusitas), suatu pemberian daya penggerak (motivasi) yang 

mana akan menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar bekerja sama, bekerja 

dengan efektif dan terintegrasi untuk mencapai kepuasan. Penelitian ini dilakukan 

karena kurangnya semangat karyawan BRI Syariah KC Madiun dalam 

menjalankan pekerjaannya, karena disisi lain selain atasan memberikan semangat 

kepada bawahannya karyawan selalu diberikan penanaman keagamaan untuk 

meningkatkan religiusitas dalam diri karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh religiusitas 

terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun, (2) pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun, (3) pengaruh 

religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan teknik sampling jenuh, jumlah populasi 36 karyawan.Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket sedangkan analisis data menggunakan 

analisi regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan dengannilai 

thitungsebesar 0,072 < ttabel sebesar 2,034 atau nilai Sig 0,943 > 0,05. Motivasi 

intrinsik berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan nilai thitung sebesar 

7,632  > ttabel sebesar 2,034 atau nilai Sig 0,000 < 0,05. Religiusitas dan motivasi 

intrinsik secara bersama-sama berpengaruh terhadap etos kerja karyawan BRI 

Syariah KC Madiun dengan nilai fhitung sebesar 42,166 > ftabel sebesar 3,28 atau 

nilai Sig 0,000  < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983, dimana Bank 

Indonesia memberikan keleluasan pada bank-bank untuk menetapkan suku 

bunga, dengan harapan dunia perbankan akan lebih efisien dan kuat dalam 

menopang perekonomian. Pada tahun tersebut juga pemerintah Indonesia 

berencana untuk menerapkan prinsip “bagi hasil” dalam pengkreditan 

yang merupakan konsep dari perbankan syariah1 

Selanjutnya pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 atau (Pakto 88) yang membuka 

kesempatan seluas-luasnya dalam menunjang pembangunan atau 

liberalisasi sistem perbankan. Meskipun bank konvensional sudah lebih 

banyak yang bermunculan, beberapa usaha-usaha yang berasaskan syariah 

juga  mulai bermunculan.2 

Regulasi perbankan syariah terdapat dalam UU No.7 Tahun 1992 

yang kemudian diganti dengan UU No.10 Tahun 1998 dan diperbaharui 

dengan UU No.8 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara umum 

bank syariah atau Islamic Banking merupakan suatu lembaga yang 

kegiatan usahanya dengan prinsip syariah atau tanpa riba (bunga).3 Bank 

syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga/perbankan 

 
1 Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah,” dalam www.ojk.go.id (diakses 

pada tanggal 8 Maret 2019, jam 09.00 WIB). 
2 Ibid.,  
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 61. 

1 

http://www.ojk.go.id/
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yang operasionalnya dan produk yang dikembangkan berlandaskan Al-

Qur’an dan Hadis. Atau dengan kata lain bank yang usaha pokoknya 

adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta peredaran uang 

yang pengoperasionalnya berdasarkan prinsip syariat Islam.4 Berikut 

adalah tabel statistik perkembangan bank syariah Desember 2015-2018.5 

Tabel 1.1 

Perkembangan perbankan syariah periode 2015-2018. 

Jenis Bank 2015 2016 2017 2018 

Bank Umum Syariah 

- KPO/KC 

- KCP/UPS 

- KK 

 

450 

1.340 

200 

 

473 

1.207 

189 

 

471 

1.176 

178 

 

478 

1.199 

198 

Unit Usaha Syariah 

- KPO/KC 

- KCP/UPS 

- KK 

 

138 

129 

44 

 

149 

135 

48 

 

154 

139 

51 

 

153 

146 

55 

BPRS 

- KPO/KC 

- KCP/UPS 

- KK 

 

104 

- 

179 

 

95 

- 

192 

 

99 

- 

175 

 

119 

- 

208 

Jumlah 2.584 2.488 2.444 2.556 
KPO        = Kantor Pusat Operasional 

KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah 

KK          = Kantor Kas 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kondisi perbankan 

syariah yang semakin berkembang, namun jika tidak diimbangi dengan 

kebijakan yang sempurna, kegiatan yang terarah dan diimbangi sumber 

daya manusia yang memadai akan menimbulkan suatu masalah. Peran 

sumber daya manusia begitu penting dalam perusahaan terlebih dalam 

menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam pencapaian tujuan dan 

pengembangan perbankan syariah maka diperlukan kebijakan tersebut 

 
4 Muhammad,  Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 2-3. 
5 Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan Syariah,.. 

http://www.ojk.go.id/
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sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan pada 

perusahaan. Salah satunya adalah penguatan etos kerja karyawan. Baik 

dan buruknya etos kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya  religiusitas dan motivasi intrinsik.6 

Etos kerja sering didefinisikan sebagai integritas, ketekunan yang 

merupakan sikap mendasar yang mengandung makna gairah atau 

semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dan 

berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.7 

Sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan kerja yang baik, 

religiusitas juga berhubungan erat dengan etos kerja karyawan karena 

ajaran dalam agama bertujuan untuk membimbing, mendorong untuk 

berbuat dan memilih tujuan tindakan. Selain itu agama memberi makna 

terhadap segala tindakan yang dilakukan.8 

Agama berperan sebagai sumber dalam pengembangan etos, 

maka dari itu agama sebagai sumber etos kerja bagi seorang pemeluk 

agama. Etos kerja muncul dari dorongan sikap yang terbentuk dari nilai-

nilai agama. Sikap religius memberikan dorongan kepada seseorang dalam 

mencari makna religius untuk tindakan yang dipilihnya. Kesanggupan 

seseorang dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya 

 
6 Doni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 206),285-286. 
7 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), 

15. 
8 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 11. 
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sebagai keterampilan sosial tergantung pada kuat dan lemahnya sikap 

religiusitas dalam jiwanya.9 

Selain agama, motivasi intrinsik juga memiliki pengaruh terhadap 

etos kerja karyawan, karena motivasi intrinsik merupakan suatu dorongan 

yang timbul dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu pemberian daya 

penggerak yang mana akan menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar 

bekerja sama, bekerja dengan efektif dan terintegrasi untuk mencapai 

kepuasan.10 

Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu, dengan kata lain bahwa motivasi merupakan 

ketersediaan untuk mengerahkan usaha pada tingkat tinggi untuk mencapai 

tujuan perusahaan, terlebih dalam dunia perbankan.11 BRI Syariah KC 

Madiun merupakan salah satu organisasi yang selalu memperhatikan etos 

kerja karyawan, etos penting dalam kemajuan organisasi. 

BRI Syariah KC Madiun adalah salah satu bank syariah yang 

berada di Madiun. Bank yang memilik etos kerja yang cukup tinggi, dapat 

dibuktikan denganbanyak masyarakat yang merasa puas dalam 

pelayanannya. Disisi lain, karena bank ini merupakan bank yang berbasis 

syariah maka keimanan juga menjadi landasan atas keyakinan untuk 

 
9 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, 11. 
10 Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 95. 
11 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 116. 
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tumbuh dan berkembang, untuk mencapai kesuksesan baik dunia maupun 

akhirat.  

Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan condong 

lebih semangat dalam menjalankan pekerjaannya tanpa menyerah dan 

putus asa. Sikap religius tampil dalam bentuk tindakan dan perilaku yang 

mendukung terbentuknya tatanan sosial yang harmonis.12 Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Manajer Operasional BRI Syariah KC Madiun 

bahwa karyawan yang memiliki pemahaman religiusitas rendah akan 

memberikan dampak pada etos kerja, dengan briefing sertiap pagi dapat 

meningkatkan religiusitas karyawan tapi tidak dengan etos kerjanya, 

karyawan kurang bergairah dalam bekerja, sehingga akan menimbulkan 

dampak yang kurang baik. Mereka yang etos kerjanya rendah akan sering 

melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga karyawan 

tersebut mendapatkan teguran-teguran yang mana mengakibatkan target-

target dalam perusahan menjadi tidak terpenuhi.13 

Selain itu, setiap manajer perlu memprediksi adanya usaha 

pengembangan keterampilan dan kemampuan manajerial untuk 

memberikan motivasi kepada bawahannya. Usaha ini dilakukan agar 

karyawan memiliki semangat tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga 

tujuan dari organisasi tercapai, tetapi disisi lain ketika atasan sudah 

memberikan motivasi, selanjutnya adalah respon dari diri sendiri atau 

 
12 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, 11. 
13 Wawancara dengan Ibu Yayuk, Manajer Operasional pada tanggal 11 Desember 

2018. 



6 
 

 

dorongan untuk melakukan mencapai sesuatu. Hasil wawancara dengan 

salah satu Account Officer Micro mengatakan bahwa manajer di BRI 

Syariah terus memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawannya. Tapi motivasi intrinsik atau semangat dalam diri karyawan 

belum bergerak, sehingga etos kerja menurun. Dengan menurunnya etos 

kerja banyak target yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi, 

dan ini mendatangkan punishment.14 

Berdasarkan latar belakang diatas, analisis tentang usaha 

peningkatan etos kerja karyawan melalui sentuhan aspek religiusitas dan 

motivasi intrinsik karyawan perlu dibuktikan melalui penelitian empiris 

dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Motivasi Intrinsik Terhadap 

Etos Kerja Karayawan BRI Syariah KC Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun? 

2. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun? 

3. Apakah religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC 

Madiun? 

 

 

 
14 Wawancara dengan Bapak Anas, Account Officer Micro pada tanggal 7 september 

2018. 
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C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap etos kerja karyawan 

BRI Syariah KC Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan motivasi intrinsik secara 

bersama-sama terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberi nilai guna diantaranya 

yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Mampu menambah pengetahuan baik dalam bidang keilmuan 

maupun pengembangan ilmiah tentang manajemen sumber daya 

manusia khususnya pada etos kerja karyawan yang dapat dipengaruhi 

oleh religiusitas dan motivasi intrinsik 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi praktisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu saran atau informasi untuk pengambilan keputusan 

dalam merencanakan strategi selanjutnya jika terjadi masalah 

dalam etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun. 

b. Bagi Akademisi 

 Untuk akademis, penulis berharap dapat penelitian ini dapat 

dijadikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan baik secara 
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teoretis maupun praktik, tentang manajemen sumber daya manusia 

mengenai etos kerja karyawan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan ataupun penguat serta 

pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

perbankan syariah, dan penelitian ini  dapat digunakan menjadi 

bahan informasi tentang pengaruh religiusitas dan motivasi 

intrinsik terhadap etos kerja karyawan. 

E. Sistematika Penulisan 

Bagian awal berisi tentang halaman  sampul, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, 

moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak. 

Bab ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri darilatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai penjabaran dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai  rancangan penelitian, variabel penelitian dan 

definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian instrumen, hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat 

diambil  dan saran mengenai hasil penelitian. 

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup 

dan pernyataan keaslian tulisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (Die Protestantische 

Ethik un der Giest Des Kapitalismus) adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Max Weber di awal abad ke-20. Penelitian ini membahas mengenai 

relasi agama dan etos kerja, bahwa agama tidak selalu dikaitkan dengan 

aspek teologis saja tetapi juga dalam aspek sosiologis. Dimana ajaran 

benar dan keyakinan agama itu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari 

dengan bentuk nilai, etika dan norma.1 

Etika (ethic) atau yang biasa disebut etos merupakan adat 

kebiasaan, watak (karakter), moral (etika) dan cara mengerjakan sesuatu 

atau etos kerja berarti watak dan kebiasaan manusia, moral kerja manusia 

dalam mengerjakan sesuatu. Pandangan Max Weber terkait etika ekonomi 

menilai bahwa agama yang hanya mengajak manusia untuk berdoa itu 

berasal dari ajaran Gereja Roma, tapi lebih dari itu agama harus menjadi 

daya pendorong bagi umatnya untuk bekerja dan berproduksi selama 

hidup. Weber mengemukakan dalam konsepnya bahwa agama mempunyai 

pengaruh besar untuk pembentukan etos kerja terutama dalam sekte 

 
1 Wasisto Raharjo Jati, “Agama & Spirit Ekonomi: Studi Etos Kerja dalam Komparasi 

Perbandingan Agama,” Al-Qalam No. 2 (Mei-Agustus 2013), 264. 

10 
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Calvinis2 serta menyatakan bahwa bekerja adalah bentuk calling 

(manifestasi keimanan), aksetisme3, dan rasional. 

Calling (panggilan) merupakan cara manusia dapat berhubungan 

dengan Tuhan dengan batiniah melalui doa, para pengikut Calvin akan 

menjalani hidup dengan lurus dengan aksetisme, bekerja keras, beramal, 

hidup hemat, suka membantu dan tidak berfoya-foya. Penganut ini 

beranggapan bahwa semakin banyak harta menunjukkan tingkat ketebalan 

keimanan kepada Tuhan. Menurut Max Weber calling merupakan 

konsepsi agama tentang suatu tugas yang telah diciptakan Tuhan, suatu 

tugas hidup dimana seseorang harus bekerja. Sedangkan bekerja dilakukan 

dengan aksetisme yaitu dengan keluwesan, bersemangat dan bersungguh-

sungguh serta rela melepas imbalan materialnya.4 

Dalam penelitiannya Weber mengaitkan perkembangan 

Kapitalisme dengan Etos Calvinisme dan Rasionalisme. Dimana 

kapitalisme merupakan semangat untuk mencari keuntungan, dan etos 

Calvinisme menjarkan untuk hidup hemat, suka bekerja keras, tidak 

berfoya-foya. Sedangkan Rasional sebagai upaya dalam memahami 

pengajaran materialisme ekonomi dalam bentuk spiritual, sehingga etos 

 
2 Sekte Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan 

kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu, sekte ini timbul 

akibat reformasi gereja, yang dicetuskan oleh Martin Luther dan John Calvin. 
3 Aksetisme adalah suatu paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan 

kerelaan berkorban. 
4 Wasisto Raharjo Jati, Al-Qalam, 267-269. 
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kerja yang tinggi dan bersungguh-sungguh adalah manifestasi keimanan 

kepada Tuhan.5 

1. Etos Kerja 

a. Pengertian Etos Kerja 

Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sikap, 

kepribadian, watak, karakter serta sikap keyakinan terhadap 

sesuatu. Menurut Tasmara (2002) Etos sering dikenal dengan kata 

etika, sehingga dalam etos mengandung makna gairah atau 

semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal, 

yang berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna 

mungkin.6 Menurut Anoraga (2014) etos kerja merupakan suatu 

pandangan dan sikap suatu bangsa atau satu umat terhadap kerja.7 

Menurut P. Siagin (dalam Tampubulon, 2007) 

menjelaskan bahwa etos kerja merupakan norma-norma yang 

sifatnya mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktik-

praktik yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar 

untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan organisasi.8  

Menurut Arifin (2010) menjelaskan bahwa etos kerja 

merupakan sejumlah nilai atau perangai budaya karakteristik 

manusia dalam dunia kerja. Etos kerja berkaitan dengan sikap 

 
5 Wasisto Raharjo Jati, Al-Qalam, 270. 
6 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, 15. 
7 Panji Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 29. 
8 Biatna Dulbert Tampubolon, “Analisis faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001,” 

Jurnal Standarisasi No.3 (2007),107. 
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moral yang berorientasi sikap moral yang berorientasi norma yang 

harus diikuti dan berkaitan dengan sikap kehendak mendasarkan 

hati nurani. Etos kerja berasal dari nilai religius budaya dan sikap 

hidup suatu masyarakat, karena itu etos kerja dapat menjadi daya 

kekuatan, atau motivasi bagi manusia dalam bekerja.9 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

etos kerja merupakan suatu sikap atau pandangan mendasar yang 

dipegang oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas kerja 

sehingga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja yang terbaik 

dalam suatu pekerjaan. 

b. Karakteristik Etos Kerja 

Menurut Priansa (2016),  etos kerja memiliki karakteristik 

yang menjadi identik makna etos kerja dan sekaligus menjadi 

indikator etos kerja menurut Wati (2016)10, yaitu:11 

1) Keahlian Interpersonal. 

Keahlian interpersonal adalah aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan utuk menjalin hubungan kerja dengan 

orang lain. Keahlian interpersonal meliputi sikap, cara, 

penampilan dan perilaku yang digunakan pegawai saat berada 

di lingkungan orang lain. Indikator yang digunakan untuk 

 
9 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja (Yogyakarta: Teras, 2010), 55. 
10 Dyah Ayu Eko Wati, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Etos Kerja Karyawan PT. BPR Syariah Kota Mojokerto,” Skrispsi (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel , 2016), 33. 
11 Doni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 283-

284. 
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mengetahui keahlian interpersonal yakni karakteristik pribadi 

yang dapat memfasilitasi hubungan interpersonal yang baik 

dapat memberikan kontribusi dalam kinerja pegawai. 

2) Inisiatif. 

Inisiatif adalah karakter yang dapat memfasilitasi 

pegawai agar terdorong untuk lebih meningkatkan kerjanya 

dengan  tidak merasa puas dengan kinerja yang biasa, untuk 

menggambarkan inisiatif ada 16 sifat yaitu cerdik, produktif, 

banyak ide, berinisiatif, teliti, akurat, mandiri, antusias, 

dedikasi, gigih serta teratur. 

3) Dapat diandalkan. 

Dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan 

dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seesorang pekerja 

yang merupakan suatu perjanjian eksplisit untuk melakukan 

beberapa fungsi dalam kerja. Terdapat tujuh dalam 

penggambaran seorang pegawai yang dapat diandalkan, yaitu 

mengikuti petunjuk, dapat diandalkan, mematuhi aturan, dapat 

dipercaya, berhati-hati, jujur, serta tepat waktu. 

c. Elemen Etos Kerja 

Menurut Sinamo (Priansa, 2016) ada delapan elemen 

dalam Etos Kerja yaitu:12 

 
12 Doni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 286-

190. 
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a. Kerja adalah rahmat, apapun pekerjaan kita harus bersyukur 

karena kerja merupakan rahmat dari Tuhan. 

b. Kerja adalah amanah, karena kerja adalah titipan berharga 

yang dipercayakan pada kita maka dari itu secara moral kita 

bekerja harus dengan benar dan tanggung jawab. Etos ini akan 

menjadikan bekerja dengan sepenuh hati. 

c. Kerja adalah panggilan, kerja adalah suatu darma yang sesuai 

dengan panggilan jiwa sehingga kita dapat bekerja dengan 

penuh integritas. 

d. Kerja adalah aktualisasi, karena kerja adalah sarana untuk 

mencapai hakikat manusia yang tertinggi yang menjadikan kita 

bekerja keras yang disertai dengan penuh semangat. 

e. Kerja adalah ibadah, bekerja merupakan salah satu bentuk 

ketaqwaan kita kepada Tuhan, dengan pekerjaan manusia 

mengarah pada pengabdian. 

f. Kerja adalah seni, dengan ini maka akan membuat kita bekerja 

dengan perasaan yang gembira, seperti melakukan hobi dengan 

begitu kita bisa menikmati pekerjaan. 

g. Kerja adalah kehormatan, apapun pekerjaanya itu semua 

adalah sebuah kehormatan. Kehormatan berarti kemampuan 

menjaga perilaku etis dan menjauhi nista. 

h. Kerja adalah pelayanan, bekerja tidak hanya untuk diri sendiri 

tetapi juga untuk melayani dengan penuh kerendahan hati. 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Menurut Priansa (2016) etos kerja dipengaruhi sebagai 

berikut :13 

1) Faktor Internal 

a) Agama. 

Agama mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada 

umatnya untuk ditaati dan diyakini. Ketaatan dalam diri 

seseorang terhadap nilai-nilai agama yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dinamakan religiusitas. Selain itu 

agama juga membentuk  nilai-nilai, keyakinan dan perilaku, 

dimana nilai tersebut akan mempengaruhi atau menentukan 

pola pikir, bersikap, dan bertindak. Kualitas religiusitas 

yang rendah secara tidak langsung akan memberikan 

dampak etos kerja yang rendah. 

b) Pendidikan. 

Pendidikan berkaitan erat dengan pembentukan 

karakter dan etos kerja dalam jangka panjang, pendidikan 

yang baik dapat menginternalisasikan etos kerja dengan 

tepat maka seseorang akan memiliki etos kerja yang tinggi. 

c) Motivasi Intrinsik. 

Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi 

adalah individu yang bermotivasi tinggi adalah motivasi 

 
13 Doni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 285-

286. 
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yang timbul dari diri sendiri yang sering disebut motivasi 

intrinsik. 

d) Usia 

Usia juga mempengaruhi etos kerja, karena yang 

memiliki usia dibawah 30 tahun cenderung memiliki etos 

kerja yang tinggi dibandingkan yang berusia diatas 30 

tahun.  

e) Jenis Kelamin. 

Menurut beberapa pakar dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa perempuan cenderung mempunyai etos 

kerja, komitmen dan loyalitas yang tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki. 

2) Faktor Eksternal 

a) Budaya. 

Etos budaya atau yang disebut juga sebagai sikap 

mental, disiplin dan semangat kerja masyarakat, secara 

operasional merupakan etos kerja. Masyarakat yang 

memiliki nilai budaya yang maju maka juga memiliki etos 

kerja yang tinggi. 

b) Sosial Politik. 

Suatu struktur politik yang memberikan dorongan 

masyarakat untuk bekerja keras akan berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat. 
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c) Kondisi Lingkungan/Geografis. 

Etos kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan. Kondisi lingkungan yang mendukung akan 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan usaha. 

d) Struktur Ekonomi. 

Tinggi rendahnya etos kerja dapat dipengaruhi oleh 

struktur ekonomi, terutama struktur ekonomi yang ada 

didalam negara tersebut. Negara yang pro akan 

kemandirian bangsa akan mendukung tumbuh kembangnya 

produk-produk dalam negeri, sehingga akan menimbulkan 

dorongan kepada masyarakat untuk berkembang. 

e) Tingkat Kesejahteraan 

Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang 

tinggi akan memiliki etos kerja yang tinggi juga, karena 

mereka akan cenderung mendorong masyarakat untuk 

mencapai kesuksesan. Maka dari itu tinggi rendahnya 

tingkat kesejahteraan mempengaruhi  etos kerja. 

f) Perkembangan Bangsa Lain 

Perkembangan teknologi dan arus informasi yang 

tanpa batas menjadikan negara-negara berkembang 

cenderung meniru etos kerja dari bangsa lain yakni negara 

yang sudah maju dan berkembang pesat. 
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2. Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas 

Para ahli mengemukakan berbagai teori tentang agama, 

bahwa agama berasal dari kata Sansekerta, yaitu “a” yang berarti 

tidak dan “gama” yang berarti kacau, jadi agama bearti tidak kacau, 

tidak kocar-kacir (teratur), karena dari sudut peran agama 

merupakan pegangan agar memperoleh ketenangan, ketentraman, 

keteraturan dan kedamaian serta jauh dari kekacauan. Menurut para 

ulama dalam Alim (2006) mengemukakan bahwa agama adalah 

sebagai aturan, peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang 

yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu dengan 

kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup didunia dan 

akhirat.14 

Menurut WJS. Poerdarminto dalam (Alim, 2006) agama 

adalah segenap kepercayaan, baik itu kepada Tuhan, Dewa dan lain 

sebagianya, juga dengan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang 

bertalian dengan kepercayan itu.15 Menurut Glock dan Stark dalam 

(Ningsih, 2018) bahwa agama adalah sistem simbol, sistem 

keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan 

 
14 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, 27-32. 
15 Ibid., 30. 
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dan semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati 

sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning).16 

Adapun kata agama dalam bahasa orang Barat bahwa 

agama dari bahsa latin yaitu religions, religion (bahasa Inggris, 

Perancis, Jerman) dan relagie (bahasa Belanda). Istilah tersebut 

memiliki makna sendiri-sendiri salah satunya religie yang berasal 

dari kata “re” dan “eligare” yaitu  memilih kembali dari jalan sesat 

ke jalan Tuhan. Kata tersebut merupakan kata dari turunan religare 

yang berarti mengikat, ajaran-ajaran agama memang memiliki sifat 

mengikat untuk manusia, didalam agama juga terdapat ikatan roh 

manusia dengan Tuhan, dengan demikan agama adalah ikatan 

manusia dengan Tuhan.17 

Menurut Alim (2006) religiusitas merupakan suatu 

tindakan yang didasari oleh dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai 

kebenaran yang diyakininya. Kesadaran ini muncul dari pemikiran 

yang teratur, mendalam dan penuh penghayatan. Sikap religius 

dalam dalam diri manusia dapat tercermin dari cara berpikir dan 

bertindak.18 

Menurut Chalpin dalam (Mayasari, 2014) mengemukakan 

bahwa religiusitas merupakan sistem yang kompleks yakni 

 
16 Ade Ratna Ningsih, dkk, “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Kompensasi Dinansial 

Terhadap Etos Kerja Karyawan Pada Salon Muslimah House of Aisya Bogor,” Al Amwal: Vol.1, 1 

(Agustus 2018), 17. 
17 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, 28. 
18 Ibid., 9. 
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kepercayaan, keyakinan yang tercermin dari sikap serta upacara-

upacara keagamaan dengan tujuan untuk berhubungan dengan 

Tuhan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

religiusitas merupakan ketaatan dalam diri seseorang terhadap 

nilai-nilai agama, dimana ketaatan tersebut tidak hanya diyakini 

oleh hati tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Darajat dalam perwujudan religiusitas yang 

terpenting adalah seseorang dapat merasakan secara batin tentang 

Tuhan, hari akhir serta komponen agama lain, dengan demikian 

bahwa religiusitas merupakan konsep untuk menjelaskan kondisi 

yang tidak dapat dipisahkan antara religiusitas dan spiritualitas.19 

Agama berperan sebagai sumber dalam pengembangan 

etos, maka dari itu agama sebagai sumber etos kerja bagi seorang 

pemeluk agama. Etos kerja muncul dari dorongan sikap yang 

terbentuk dari nilai-nilai agama. Sikap religius memberikan 

dorongan kepada seseorang dalam mencari makna religius untuk 

tindakan yang dipilihnya. Semakin dalam nilai-nilai agama 

terinternalisasi di dalam diri seseorang maka kepribadian dan sikap 

religius akan muncul dan terbentuk.20 

 

 

 
19 Ros Mayasari, “Religiusitas Islam dan Kebahagiaan,” Al-Munzir Vol.7, 2 (November 

2014), 84-85. 
20 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, 10-11. 
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b. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark dalam (Ancok, 2011) ada lima 

dimensi religiusitas yang dapat dijadikan indikator religiusitas 

seseorang, yaitu:21 

1) Dimensi Keyakinan. 

Dimensi ini menunjukan seberapa tingkat keyakinan 

muslim terhadap kebenaran-kebenaran ajaran agamanya, 

terhadap ajaran-ajaran yang bersifat mendasar dan dogmatik, 

seperti kepercayaan kepada Allah, Mailaikat, kitab-kitab, 

Nabi/Rasul, surga dan neraka. 

2) Dimensi Ibadah atau Praktek Agama. 

Dimensi ini mencangkup perilaku ketaatam dan hal-

hal tingkat kepatuhan seesorang dalam melakukan kegiatan-

kegiatan ritual sebagaimana yang telah diajarkan dan 

diperintahkan oleh agama. Dimensi praktek dalam agama 

Islam dijalankan dengan melaksanakan ibadah shalat, puasa, 

zakat, haji, membaca Al-quran dan lain-lain. 

3) Dimensi Pengetahuan Agama. 

Dimensi ini menerangkan atau menunjukkan seberapa 

jauh pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-

ajaran agamanya, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa 

orang-orang yang beragama memliki pengetahuan mengenai 

 
21 Djamaludin Ancok dan Fuad Nasroni, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), 76-82. 
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dasar-dasar ritus-ritus, kitab suci dan tradisi, seperti 

pengetahuan tentang kandungan Al-qur’an, pokok-pokok 

ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam 

serta pemahaman tentang kaidah kaidah keilmuan 

ekonomi/peran syariah. 

4) Dimensi Penghayatan (pengalaman). 

Dimensi ini tentang pengalaman-pengalaman yang 

pernah dialami atau dirasakan, seperti merasa bahwa doanya 

dikabulkan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, timbul rasa 

bertambah keimanan dan lain sebagainya. 

5) Dimensi Pengamalan. 

Dimensi ini merujuk pada seberapa tingkat Muslim 

berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajarannya, yaitu bagaimana 

individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia 

lain. Seperti perilaku suka menolong, bekerja sama, berderma, 

berlaku jujur dan lain sebagainya. 

3. Motivasi Intrinsik 

Motivasi  adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang 

untuk berperilaku tertentu dengan tujuan yang ingin dicapainya. 

Menurut Arifin (2010) mengatakan bahwa motivasi adalah kondisi 

mental yang mendorong dilakukannya suatu dorongan dan 

memberikan kekuatan yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, 
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memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.22  

Menurut Hasibuan (2014) motivasi adalah suatu pemberian daya 

penggerak yang mana akan menciptakan kegairahan kerja seseorang,23 

agar bekerja sama, bekerja dengan efektif dan terintegrasi untuk 

mencapai kepuasan.24 

 Oleh karena itu pimpinan organisasi memilik peran yang 

selalu memberikan atau menimbulkan dorongan kerja atau motivasi 

untuk kerja yang tinggi kepada karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, karena motivasi salah satu faktor yang mempengaruhi 

dalam tingkat prestasi kerja karyawan.25 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan 

proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu, 

dengan kata lain bahwa motivasi merupakan ketersediaan 

mengerahkan usaha pada tingkat tinggi untuk mencapai tujuan 

organisasi, kesedian ini sangat tergantung pada kemampuan seseorang 

untuk memuaskan kebutuhannya. Apabila seseorang termotivasikan 

maka akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu.26 Dalam teori 

 
22 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, 31-32. 
23 Kegairahan kerja menurut Tasmara sering dikenal dengan etos. 
24 Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas,  

95. 
25 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja , 30-31. 
26 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 116. 
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motivasi Herzberg (Arifin, 2010) mengembangkan teori tentang 

motivasi kerja yaitu motivasi intrinsik  dan ekstrinsik.27 

a. Pengertian Motivasi Intrinsik 

Menurut Nawawi (2008) motivasi intrinsik adalah 

pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja/pegawai 

sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau 

manfaat/makna pekerjaaan yang dilaksanakan. Menurut Suwatno 

dalam (Prahiawan, 2014) bahwa motivasi intrinsik adalah motif–

motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena dalam diri setiap individu  terdapat dorongan untuk 

melakukan sesuatu.28 Menurut Hamali dan Budihastuti (2019) 

motivasi intrinsik adalah faktor-faktor dari dalam diri yang 

digerakkan yang mana mempengaruhi seseorang untuk berperilaku 

dalam tata cara tertentu atau dalam arah tertentu.29 

Menurut S. Siagian yang dikutip oleh Maulana (2015),  

motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam 

individu, motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, 

 
27 M. Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, 38. 
28 Wawan Prahiawan1 dan Nopiyana Simbolon, “Pengaruh Motivasi Intrinsik dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Intimas Lestari Nusantara,” Jurnal 

Ekonomi vol.5, 1 (Mei 2014), 36. 
29 Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, Pemahaman Praktis Administrasi, 

Organisasi, dan Manajemen: Strategi Megolah Kelangsungan Hidup Organisasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), 143. 
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baik itu tujuan organisasi maupun tujuan individu dimana tujuan 

tersebut dapat terpuaskan.30 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

intrinsik adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Motivation factors atau motivasi intrinsik merupakan 

faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang 

yakni perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan, yang 

berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara 

langsung berkaitan dengan pekerjaan. Seperti pengakuan, prestasi 

penempatan dan lain sebagainya.31 

b. Indikator Motivasi Intrinsik 

Variabel motivasi intrinsik diukur dengan indikator yang 

terdapat dalam teori Hezberg , yaitu:32 

1) Prestasi (achievement) 

Menurut Mangkunegara (2005) bahwa seseorang 

yang memiliki keinginan untuk berprestasi maka akan 

mendorongnya untuk mencapai tujuan/sasaran. Prestasi kerja 

juga merupakan kunci kebehasilan seseorang untuk mencapai 

 
30 Fakhrian Harza Maulana, dkk, “Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada  BTN Kantor Cabang Malang,” Jurnal 

Administrasi Bisnis: VoL 22, 1 (Mei 2015), 3. 
31 Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, 

109. 
32 Ibid., 110. 
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sasaran dengan melaksanakan tugas atas kemampuan serta 

kesempatan.33 

2) Pengakuan atau penghargaan (recognition) 

Menurut Mangkunegara (2005) pengakuaan atas 

kinerja dari pimpinan yang telah dicapai seseorang adalah 

sebuah perangsang yang kuat, untuk mendorong seseorang 

dalam mencapai tujuan. Besar kecilnya pengakuan dari 

pimpinan atas hasil kerja akan memberikan kepuasan batin 

dibandingkan dengan penghargaan dalam bentuk materi.34 

3) Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

Menurut Siagian dalam (Andriani dan Kristiana, 

2017) yang dimaksud dengan pekerjaan itu sendiri adalah 

dimana berat ringannya suatu tantangan yang dirasakan oleh 

pekerja dari pekerjaannya, dengan kata lain menangani 

pekerjaan dengan aktif.35 

4) Tanggung Jawab (responbility) 

Menurut Siagian dalam (Andriani dan Kristiana, 

2017) tanggung jawab adalah suatu tanggung jawab seorang 

tenaga kerja terhadap pekerjaan yang diberikan. 

 

 
33Anwar Prabu Mangkujaya, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2005), 122-123. 
34 Ibid., 123. 
35 Maya Andriani dan Kristiana Widiawati, “Penerapan Motivasi Karyawan Menurut 

Teori Dua FaktorFrederick Herzberg pada PT Aristika Kreasi Mandiri,” Jurnal Administrasi 

Kantor Volume 5, 5 (Juni 2017), 83. 
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5) Peluang untuk berkembang (advancement) 

Menurut Mangkunegara (2005) bahwa peluang untuk 

berkembang atau pengembangan untuk maju dalam 

pekerjaannya,  bentuk jenjang karir yang terbuka dari tingkat 

yang bawah sampai puncak merupakan stimulus yang cukup 

kuat untuk karyawan dalam meningkatkan prestasi. Misalnya 

peningkatan karir atau naik pangkat.36 

B. Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Penelitan Kesimpulan 

1 Watimena 

(2012)37 

Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Religiusitas Terhadap 

Etos Kerja dan 

Dampaknya Terhadap 

Loyalitas Karyawan 

Universitas Kristen 

Satya Wacana 

Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Etos 

kerja karyawan. 

Religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Etos Kerja. 

 

2 Zamnas 

(2018)38 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kompensasi dan 

Motivasi Terhadap 

Etos Kerja Karyawan 

pada BRI Syariah 

Kantor Cabang 

Surakarta 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh negatif 

terhadap etos kerja 

karyawan 

Kompensasi berpengaruh 

positif terhadap etos kerja 

karyawan 

Motivasi berpengaruh  

terhadap etos kerja 

karyawan. 

3 Sari (2018)39 Pengaruh Locus of Locus of control teruji 

 
36 Anwar Prabu Mangkujaya, Evaluasi Kinerja SDM, 124. 
37 Tony Renaldy Watimena, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Religiusitas Terhadap 

Etos Kerja dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Karyawan Universitas Kristen Satya Wacana”, 

Tesis (Salatiga: Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana  Salatiga, 2012). 
38 Muhammad Faiq Dwi Wafa Zamnas, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi 

dan Motivasi Terhadap Etos Kerja Karyawan pada  BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta”, 

Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018). 
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Control, dan 

Religiusitas Terhadap 

Etos Kerja Karyawan 

Di Baitul Mal Wat 

Tamwil di Kabupaten 

Tulungagung 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap etos 

kerja  

Religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan  

terhadap etos kerja 

Locus of control dan 

religiusitas secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap etos 

kerja karyawan di BMT 

Tulungagung. 

4 Ningsih, dkk 

(2018)40 

Pengaruh Tingkat 

Religiusitas dan 

Kompensasi Finansial 

Tehadap Etos Kerja 

Karyawan pada Salon 

Muslimah House of 

Aisya Bogor 

Religius berpengaruh 

signifikan terhadap etos 

kerja karyawan 

Kompensasi finansial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap etos 

kerja. 

5 Fitriani (2019) Pengaruh Tingkat 

Religiusitas, Budaya 

Kerja dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Etos 

Kerja Karyawan 

Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan 

Syariah Baitul Maal 

Wattanwil Peta 

Tulungagung. 

Religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Etos kerja 

karyawan. 

Budaya kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap etos kerja 

karyawan. 

Lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap etos 

kerja karyawan. 

Religiusitas, budaya kerja 

dan lingkungan kerja 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Etos 

Kerja Karyawan Koperasi 

Simpan Pinjam 

 
39 Riska Kumala Sari, “Pengaruh Locus of Control, dan Religiusitas Terhadap Etos 

Kerja Karyawan Di Baitul Mal Wat Tamwil di Kabupaten Tulungagung”, Skripsi (Tulungagung: 

IAIN Tulungagung, 2018). 
40 Ade Ratna Ningsih, H. Ahmad Sobari dan Syarifah Gustiawati, “Pengaruh Tingkat 

Religiusitas dan Kompensasi Finansial Tehadap Etos Kerja Karyawan pada Salon Muslimah 

House of Aisya Bogor”, Jurnal Al-Amwal Vol. 1, No 1 (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 

2018). 
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Pembiayaan Syariah 

Baitul Maal Wattanwil 

Peta Tulungagung. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

variabel independen yang digunakan yaitu Religiusitas dan Motivasi 

intrinsik. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian yaitu 

karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Hubungan X1, X2 dan Y 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan terkait adanya pengaruh 

religiusitas dan motivasi intrinsik terhadap etos kerja karyawan BRI 

Syariah KC Madiun. Jika religiusitas karyawan meningkat maka etos kerja 

juga mengalami peningkatan. Etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi 

intrinsik. Jika motivasi intrinsik karyawan meningkat maka etos kerja 

meningkat. Selain itu, religiusitas dan motivasi intrinsik karyawan secara 

bersama-sama mempengaruhi etos kerja. Jika religiusitas dan motivasi 

intrinsik karyawan meningkat maka etos kerja meningkat. 

RELIGIUSITAS 

(X1) 

MOTIVASI 

INTRINSIK (X2) 

ETOS KERJA  (Y) 

H1 

H2 

H3 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris dari pengumpulan 

data.41 

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Etos Kerja 

Religiusitas adalah ketaatan dalam diri seseorang terhadap 

nilai-nilai agama, dimana ketaatan tersebut tidak hanya diyakini oleh 

hati tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja 

merupakan suatu sikap atau pandangan mendasar yang dipegang oleh 

seseorang untuk meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat 

mempengaruhi pencapaian kinerja yang terbaik dalam suatu 

pekerjaan. 

Menurut teori Max Weber dalam konsepnya bahwa agama 

mempunyai pengaruh besar untuk pembentukan etos kerja, dan 

berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Watimena 

(2012), bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

etos kerja. Maka jika religiusitas tinggi etos kerja akan tinggi, dan jika 

religiusitas rendah maka etos akan rendah. Sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H01:Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI Syariah KC Madiun 

 
41Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV 

Alfabeta, 2016), 64. 
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Ha1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  

BRI Syariah KC Madiun. 

2. Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Etos Kerja. 

Motivasi intrinsik adalah suatu dorongan yang timbul dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan etos kerja merupakan suatu sikap atau 

pandangan mendasar yang dipegang oleh seseorang untuk 

meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat mempengaruhi pencapaian 

kinerja yang terbaik dalam suatu pekerjaan. 

Menurut Hasibuan motivasi merupakan suatu pemberian 

daya penggerak yang mana akan menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar bekerja sama, bekerja dengan efektif dan terintegrasi 

untuk mencapai kepuasan.Menurut teori Herzberg tentang motivasi 

intrisik, Apabila dalam melakukan pekerjaan dengan memberikan 

motivasi yang kuat maka akan menghasilkan prestasi yang baik. dan 

berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Zamnas (2018) 

bahwa Motivasi berpengaruh terhadap etos kerja. Jika motivasi tinggi 

maka etos kerja juga tinggi dan jika motivasi rendah maka etos kerja 

juga rendah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H02: Motivasi intrinsik tidak berpengaruh signifikan terhadap etos 

kerja karyawan  BRI Syariah KC Madiun 

Ha2: Motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI Syariah KC Madiun. 
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3. Pengaruh Religiusitas dan Motivasi intrinsik Terhadap Etos 

Kerja. 

Religiusitas adalah ketaatan dalam diri seseorang terhadap 

nilai-nilai agama, dimana ketaatan tersebut tidak hanya diyakini oleh 

hari tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi 

intrinsik adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan etos kerja merupakan suatu sikap atau pandangan mendasar 

yang dipegang oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas kerja 

sehingga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja yang terbaik dalam 

suatu pekerjaan. 

Hubungan antara religiusitas dan motivasi intrinsik adalah 

semakin tinggi religiusitas dan motivasi intrinsik maka etos kerja 

semakin tinggi, dan semakin rendah religiusitas dan motivasi intrinsik 

maka etos kerja semakin rendah. Sehingga peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H03: Religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  BRI KC 

Madiun 

Ha3: Religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  BRI KC 

Madiun. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, dimana jenis pendekatan ini adalah penelitian yang 

berbentuk angka dan menggunakan analisis statistik.1Metode kuantitatif 

adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis.2 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dilihat dari bentuk 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainya yaitu variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas atau 

respon dari variabel bebas.3 Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: CV Alfabeta, 

2016), 7.  
2 Ibid., 8. 
3 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 109. 
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akan diteliti yaitu, dua variabel bebas (X), Religiusitas (X1) dan Motivasi 

intrinsik (X2) dan satu variabel terikat yaitu Etos Kerja (Y). 

Sedangkan definisi operasional adalah sebagai berikut:  

1. Religiusitas (X1). Religiusitas adalah ketaatan dalam diri seseorang 

terhadap nilai-nilai agama, dimana ketaatan tersebut tidak hanya 

diyakini oleh hati tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut dimensi dari religiusitas: 

a. Dimensi Keyakinan 

b. Dimensi ibadah atau Praktek Agama 

c. Dimensi Pengetahuan Agama 

d. Dimensi Penghayatan 

e. Dimensi Pengamalan 

2. Motivasi intrinsik (X2). Motivasi intrinsik adalah Suatu dorongan 

yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut indikator dari 

motivasi intrinsik: 

a. Prestasi (achievement) 

b. Pengakuan atau penghargaan (recognition) 

c. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

d. Tanggung jawab (responbility) 

e. Peluang untuk berkembang (advancement) 

3. Etos kerja (Y). Etos kerja merupakan seperangkat sikap atau 

pandangan mendasar yang dipegang oleh seseorang untuk 
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meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat mempengaruhi 

pencapaian kinerja yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Berikut 

indikator dari etos kerja: 

a. Keahlian Interpersonal 

b. Dapat diandalkan 

c. Inisiatif 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi atau obyek, kumpulan (keseluruhan) unsur atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. 

Karakteristik ini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui 

atau diamati pada suatu penelitian dan keadaanya senantiasa berubah-

ubah.4 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  BRI 

Syariah KC Madiun yang berjumlah 36 karyawan. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipergunakan 

sebagai sumber data yang sebenarnya.5 Teknik sampling adalah teknik 

yang digunakan dalam pengambilan sampel, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik Nonpribility Sampling yaitu sampel 

jenuh atau “sampling Jenuh” dimana teknik pengumpulan sampel jika 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini karena 

 
4 Andhita Dessy Wulansari,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felica, 2016), 8. 
5 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 162. 
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jumlah populasi relative kecil. Dengan demikian, maka dalam 

penelitian yang akan diteliti semua jumlah populasi karyawan yang 

ada di  BRI Syariah KC Madiun akan dijadikan sampel yaitu 36 

karyawan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah 

untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Jenis data yang digunakan adalah data 

primer,  yang akan diolah dari jawaban-jawaban kuesioner atau angket 

yang telah diberikan pada objek penelitian yaitu karyawan  BRI 

Syariah KC Madiun.6 

2. Sumber Data 

a) Data primer, merupakan data yang diambil dari sumber pertama 

yang berada di lapangan atau sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.7 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket pada karyawan  

BRI Syariah KC Madiun. 

b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk 

sudah jadi, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan 

dari pihak lain.8 Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

 
6 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 97-100. 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 137. 
8 Andhita Dessy Wulansari,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 7. 
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yang berasal dari  BRI Syariah KC Madiun, seperti Sejarah, 

Struktur Organisasi, Visi-Misi dan lain sebagainya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh suatu data dan pengelolaan dalam penelitian 

ini, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Angket 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

cara memberikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab yang berkaitan dengan variabel yang 

diteliti dan setiap pertanyaan diberi skor.9 Angket ini digunakan untuk 

memperoleh data dari karyawan  BRI Syariah KC Madiun. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yakni data-data tertulis yang berkaitan dengan 

penelitian.10 Data yang diperoleh dari dokumentasi ini yaitu data-data 

karyawan dan Bank mengenai struktur organisasi, gambaran umum 

tentang bank BRI Syariah KC Madiun. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial, alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert dimana skala untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 142.  
10 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 152-153. 
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seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial.11 Responden hanya 

cukup memberikan tanda check list (√) pada pilihan yang tersedia, pada 

penelitian ini menggunakan 5 pilihan/skala dalam memnentukan sikap atau 

fenomena sosial, dalam penelitian ini sudah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian, dan berikut 

pemberian skor skala likert dengan pernyataan positif :12 

1. SS (Sangat setuju) diberi skor 5 

2. S (Setuju) diberi skor 4 

3. N (Netral) diberi skor 3 

4. TS (Tidak Setuju) diberi skor 2 

5. STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1  

Sedangkan untuk pemberian skor skala likert dengan pernyataan 

negatif: 

1. SS (Sangat setuju) diberi skor 1 

2. S (Setuju) diberi skor 2 

3. N (Netral) diberi skor 3 

4. TS (Tidak Setuju) diberi skor 4 

5. STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 5 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data 

terkumpul.13 Tujuan analisis data dalam penelitian kuantitatif ialah untuk 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 169. 
12 Ibid., 93-94. 
13 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 199. 
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mencari makna dari data, melalui pengakuan subyek. Analisis data yang 

digunakan dalam penitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen penelitian 

Uji instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini, diuji 

cobakan kepada 30 orang karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

sebagai responden yang dianggap memiliki karakteristik yang sama 

dengan sampel penelitian ini. Uji instrumen dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Uji validitas 

Analisis validitas adalah analisis yang digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu data. Data yang terjadi pada 

objek penelitian sama dengan data yang dapat dilaporkan 

peneliti.14 Untuk menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji 

validitas terhadap butir-butir kuesioner dengan menggunakan 

metode kolerasi Pearson Product Moment.15Adapun kriteria 

pengujian validitas dalam penelitian ini. Jika nilai rhitung > rtabel 

maka item dinyatakan valid, namun sebaliknya jika rhitung < rtabel 

maka dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas seluruh variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
14 Sugiyono, Metode Penelx4itian Kuantitatif Kualitatif R&D, 121 
15 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 180. 
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Tabel 3.1. 

Hasil uji validitas  

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Religiusitas 

(X1) 

X1.1 0,224 0,374 Tidak valid 

X1.2 0,623 0,374 Valid 

X1.3 0,322 0,374 Tidak valid 

X1.4 0,563 0,374 Valid 

X1.5 0,669 0,374 Valid 

X1.6 0,594 0,374 Valid 

X1.7 0,427 0,374 Valid 

X1.8 0,438 0,374 Valid 

X1.9 0,305 0,374 Tidak valid 

X1.10 0,711 0,374 Valid 

Motivasi 

Intrinsik (X2) 

X2.1 0,660 0,374 Valid 

X2.2 0,768 0,374 Valid 

X2.3 0,500 0,374 Valid 

X2.4 0,721 0,374 Valid 

X2.5 0,406 0,374 Valid 

X2.6 0,496 0,374 Valid 

X2.7 0,539 0,374 Valid 

X2.8 0,449 0,374 Valid 

X2.9 0,682 0,374 Valid 

X2.10 0,713 0,374 Valid 

Etos Kerja (Y) X3.1 0,766 0,374 Valid 

X3.2 0,593 0,374 Valid 

X3.3 0,785 0,374 Valid 

X3.4 0,802 0,374 Valid 

X3.5 0,621 0,374 Valid 

X3.6 0,706 0,374 Valid 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel di atas, variabel religiusitas terdapat  

10 item pernyataan dan setelah dilakukan  pengujian validitas 

dengan ketentuan jika  r-hitung lebih besar dari r-tabel maka item 

tersebut valid, sedangkan jika r-hitung lebih kecil dari r-tabel 

maka item tersebut tidak valid, sehingga tidak digunakan/disebar 

pada responden sesungguhnya. Item X1.1, X1.3 dan X1.9 adalah 

item yang tidak valid karena nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel 

maka tidak disebarkan pada karyawan BRI Syariah KC Madiun. 

Sedangkan variabel motivasi intrinsik terdiri dari 10 item 

pernyataan dan setelah diuji validitas semua item memiliki nilai r-

hitung lebih besar dari r-tabel, maka semua item variabel motivasi 

intrinsik disebarkan pada responden sesungguhnya. Variabel etos 

kerja terdiri dari 6 item dan setelah setelah diuji validitas semua 

item memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka semua 

item variabel motivasi intrinsik dan etos kerja disebarkan pada 

responden sesungguhnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten dan stabilitas data,16 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

dan penggunakan alat pengukur yang sama dengan menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha. Jika koefisien yang didapat ˃ 0,60 

 
16 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 135. 
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maka Instrumen penelitian tersebut reliabel.17 Hasil uji reliabilitas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Hasil uji reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Standart Keterangan 

Religiusitas (X1) 0,643 0,60 Reliable 

Motivasi Intrinsik (X2) 0,800 0,60 Reliable 

Etos Kerja (Y) 0,802 0,60 Reliable 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian reliabilitas seluruh variabel dalam penelitian ini 

memilki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 , maka 

seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data, untuk mengukur data apakah berdistribusi normal atau tidak. 

Karena data yang baik adalah data yang menyerupai lonceng. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji nilai Kolmogorow-Smirnov.18 

Berikut Kriteria dalam pengambilan keputusan:  

1) Nilai sig atau nilai probabilitas ˂ 0,05 maka distribusi data 

tidak normal 

 
17 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 180. 
18 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 93. 
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2) Nilai sig atau nilai probabilitas ˃ 0,05 maka distribusi data 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda akan dikatakan baik jika 

tidak memilki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Durbin watson. Pengambilan 

keputusan dengan menentukan nilai α dengan dtabel (n,k) terdiri 

dari dL dan dU serta menetukan kriteria pengujian yaitu:19 

Tabel 3.3 

kriteria pengujian autokorelasi. 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < Dw < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dL ≤ Dw ≤ dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dU < Dw < 4 

Tidak ada korelasi negatif No desicison 4 – dU ≤ Dw ≤ 4- 

dL 

Tidak ada autokorelasi, positif dan 

negatif 

Tidak ditolak dU < Dw < 4 – 

dU 

 

c. Uji Multikolineritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar 

variabel bebas saling berkorelasi.20 Diantara variabel independen 

terdapat hubungan atau korelasi mendekati +1 atau -1 maka dapat 

diartikan bahwa persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam 

persamaan, dengan menggunakan metode VIF (Variance Inflation 
 

19 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit- Undip, 2013), 108. 
20 I Kadek Yogi Setiawan, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Kinerja karyawan pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Group Cabang 

Singaraja,” Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi 1 (2015), 5. 
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Factory) dan Tolerance, jika VIF <10 maka tingkat kolonieritas 

dapat ditoleransi.21 

d. Uji Heretoskedastisitas 

Heretoskedastisitas artinya varians variabel dalam model 

tidak sama. Konsekuensi heretoskedastisitas  adalah penaksir 

(estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil 

maupun besar. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat 

adanya kasus heretoskedastisitas yaitu dengan menggunakan 

metode uji glejser dengan kriteria: jika nilai signifikan > 0,05 

maka tidak ada masalah heteroskedastifitas.22 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan satu 

variabel terikat/dependen dengan variabel bebas lebih dari satu. 

Adapun persamaan linier bergada sebagai berikut:23 

 Yi= a + β1X1i + β2X2i+ e 

Keterangan: 

Y  = Etos kerja karyawan 

X1  = Religiusitas 

X2  = Motivasi intrinsik 

a  = konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi 

 
21 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009),118. 
22 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, 103. 
23 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 126. 
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e = strandart eror 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji T (T-test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya masing-masing nilai koefisien regresi (b1 dan b2) secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y).24 

Kriteria dalam pengujian yang digunakan adalah 

a) Jika thitung ˂ dari ttabel maka H0 diterima 

b) Jika thitung  > dari ttabel maka H0 ditolak. 

b. Uji F (F-test) 

Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara bersama-sama atau simultan.25 

 Dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika fhitung > ftabel maka H0 ditolak, artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika fhitung < ftabel maka H0 diterima, artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.   

 

 
24 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi, 119. 
25 Ibid., 123. 
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5. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

determinasi pada persamaan regresinya linier, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

R2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

R2 = Koefisien determinasi/proposi keragaman atau variabelitas total 

di sekitar tengah ӯ yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam presentase).26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Andhita Dessy Wulansari,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 133. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil BRI Syariah KC Madiun 

a. Sejarah berdirinya BRI Syariah 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 

2007 saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi 

Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 

10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. BRI Syariah kemudian secara 

resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat 

menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.1 

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur kedalam PT. BRI 

Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang 

bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan 

kepada kegiatan operasional BRI Syariah. 

Sejak tahun 2010 PT. BRISyariah berhasil mendudukan 

diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di 

 
1 BRI Syariah, Annual Report dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 16 

Mei 2019, 11.46) 
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Indonesia.PT. BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi 

dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

perusahaan. Salah satunya yaitu dengan membangun kerjasama 

strategi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  

Bentuk pemanfaatan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. yaitu untuk membangun kantor layanan Syariah 

perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat. Pada tahun2013, PT. BRISyariah merintis usaha 

dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk 

merealisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No. 

15/2272/Dpbs.2 Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan Madiun 

terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro 

Ombo, Madiun. 

b. Visi dan Misi BRI Syariah 

Visi:  

Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Pelayanan 

Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan Termudah 

Untuk Kehidupan Lebih Bermakna. 

Misi: 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi 

beragam kebutuhan Finansial nasabah. Menyediakan 

 
2 BRI Syariah, Annual Report, www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 16 Mei 

2019, 11.46) 

http://www.brisyariah.co.id/
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produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

2) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

3) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 BRI Syariah, Annual Report, www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 16 Mei 

2019, 11.46).  

http://www.brisyariah.co.id/
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c. Struktur Organisasi 
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d. Job Describtion 

1) Pimpinan Cabang, memiliki tugas mengarahkan dan 

mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang 

dan kantor cabang pembantu, serta memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaannya. 

2) Manajer Operasional, mempunyai tugas melakukan 

persetujuan otorisasi transaksi seuai dengan kewenangan yang 

diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah Manajer 

Operasinal dibantu oleh: 

a) Branch Operasional Supervisor, persetujuan otorisasi 

transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan 

prosedur yang berlaku di BRI Syariah. 

b) Teller bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai 

dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi 

nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah 

diterapkan. 

c) Customer Service, bertugas melayani nasabah, 

memberikan informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan 

kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan 

kebijakan serta aturan yang telah diterapkan. 

d) Operasional Support berjumlah satu orang yang 

tugasnya yaitu memproses layanan operasi pencairan dan 
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pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang 

dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten. 

e) Back Office kliring tugasnya yaitu, sebagai narasumber 

dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk 

informasi bank maupun dengan jaringan bank eksternal 

lainnya. 

f) General Affair tugasnya yaitu untuk mengelola SDM, 

rekanandan bagian umum yaitu menangani travel 

management di Kantor Cabang, mengatur rumah tangga 

Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC. 

3) Manager Marketing, yaitu membantu Pimpinan Cabang dalam 

mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka 

mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. Manager 

Marketing dibantu oleh: 

a) Collection Officer, merealisasi pelaksanaan penagihan 

sesuai target yang ditetapkan. 

b) Account Officer yaitu menyusun rencana dan 

melaksanakan kegiatan pemasaran. 

c) Relationship Officer yang bertugas mengkoordinasikan, 

melaksanakan, memantau, membina, dan mengevaluasi 

kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS). 
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4) Marketing Manager Micro bertugas atas performance 

keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS). Marketing Manager 

Micro dibantu oleh: 

a) Collection Supervisior  

b) Area Financing Officer yang bertugas melakukan 

Financing Analysis dan penilaian jaminan. 

c) Unit Head yang bertanggung jawab atas performance 

keuntungan UMS. 

d) Sales Officer yang bertugas melakukan proses pemasaran 

produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah. 

e) Relationship Officer yang bertugas menyelesaikan 

tunggakan nasabah dengan lama tunggakan di bawah 30 

hari dan mencari alternatif penyelesaian lainnya. 

f) Financing Support Manager bertugas untuk memastikan 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek Financing 

Support.  Financing Support Manager dibantu oleh: 

(1) Legal yang bertugas mengontrol, mengatur, dan 

mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara 

nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan 

pihak bank itu sendiri. 

(2) Appraisal dan Investigation yang bertugas 

melakukan penilaian jaminan dan trade checking. 
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(3) Financing Administration yang bertugas 

melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan 

asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah 

jatuh tempo dan mengverifikasi data administrasi 

customer bank dan produk perbankan. 

(4) Reporting Custody yang bertugas melakukan 

pengolahan datadan membuat laporan pembiayaan 

untuk kebutuhan internal maupun eksternal. 

5) Branch Quality Assurance (BQA) bertugas sebagai pemeriksa 

kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. 

6) Bagian kebersihan dan keamanan: 

a) Driver bertugas dalam transportasi, mengantar dan 

menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan 

dan memelihara kendaraan kantor. 

b) Security bertugas menjaga keamanan kantor, memantau 

setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap 

menghadapi situasi yang terjadi. 

c) Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor untuk 

kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu 

karyawan lain ketika dibutuhkan. 

 

 

 



56 
 

 

2. Profil Responden 

Sebelum melakukan analisis, berikut adalah penjelasan 

mengenai data-data responden BRI Syariah KC Madiun yang 

digunakan sebagai sampel. 

a. Jenis kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden karyawan 

BRI Syariah KC Madiun adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

No  Jenis kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 26 72,2 % 

2 Perempuan 10 27,8% 

 Total 36 100,0% 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkankaryawan yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden (72,2%) 

sedangkan karyawan yang berjenis kelamin permpuan sebanyak 10 

responden (27,8%), maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

karyawan BRI Syariah KC Madiun adalah berjenis kelamin laki-

laki. 

b. Umur 

Berikut adalah data mengenai umur responden karyawan 

BRI Syariah KC Madiun: 

Tabel 4.2 Responden berdasarkan umur. 

No  Umur Frekuensi Persentase 

1 21-30 tahun 21 58,3% 
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2 31-40 tahun 14 38,9% 

3 ≥40 tahun 1  2,8% 

 Total 36 100,0% 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa responden yang memiliki 

usia 21-30 tahun sebanyak 21 responden (58,3 %), dan untuk yang 

memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 14 responden (38,9%) 

sedangkan yang memiliki usia ≥40 tahun sebanyak 1 responden 

(2,8%). Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan BRI Syariah KC 

Madiun mayoritas berusia 21-30 tahun. 

c. Lama bekerja 

Data responden mengenai lama bekerja adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Responden berdasarkan lama kerja 

No  Lama kerja Frekuensi Persentase 

1 1-5 tahun 31 86,1% 

2 6-10 tahun 5 13,9% 

 Total 36 100,0% 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang bekerja 

selama 1-5 tahun sebanyak 31 responden (86,1%) dan responden 

yang bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 5 responden (13,9%). 

Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan BRI Syariah KC Madiun 

mayoritas bekerja selama 1-5 tahun. 
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d. Pendidikan 

Tabel 4.4 Responden berdasarkan pendidikan 

No  Lama kerja Frekuensi Persentase 

1 D3 3 8,3% 

2 S1 33 91,7% 

 Total 36 100,0% 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menjukkan bahwa karyawan 

yang pendidikan D3 sebanyak 3 responden (8,3%) sedangkan 

untuk karyawan yang pendidikan S1 sebanyak 33 responden 

(91,7%). Maka dapat disimpulkan mayoritas karyawan BRI 

Syariah KC Madiun berpendidikan S1. 

3. Deskripsi Jawaban Responden 

Kuesioner diberikan kepada 36  responden untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan dan kuesioner penelitian dengan skala sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan 

penyajian data sebagai berikut: 

a. Religiusitas 

Religiusitas adalah ketaatan dalam diri seseorang terhadap 

nilai-nilai agama, dimana ketaatan tersebut tidak hanya diyakini 

oleh hati tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Deskripsi jawaban responden untuk variabel religiusitas adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Deskripsi jawaban responden variabel religiusitas (X1) 

No Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Menurut 

saya Islam 

bukan 

agama yang 

benar. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

7 

29 

- 

- 

- 

19,4% 

80,6% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

Islam bukan 

agama yang 

benar. 

 Total  36 100%  

2 Menurut 

saya 

membaca 

Al-qur’an 

membuang 

waktu 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

7 

29 

- 

- 

- 

19,4% 

80,6% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

membaca 

Al-qur’an 

membuang 

waktu. 

 Total  36 100%  

3 Saya 

mengetahui 

bunga bank 

diharamkan. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

14 

22 

- 

- 

- 

 

38,9% 

61,1% 

- 

- 

- 

 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

mengetahui 

bahwa 

bunga bank 

diharamkan. 

 Total  36 100%  

4 Memakan 

harta anak 

yatim 

dibolehkan 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

3 

33 

- 

- 

- 

8,3% 

91,7% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

memakan 

harta anak 

yatim itu 

diperbolehk

an. 

 Total  36 100,0%  

 

5 Setelah 

berdzikir 

saya merasa 

lebih tenang 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

20 

16 

- 

- 

- 

55,6% 

44,4% 

- 

- 

- 

 

Mayoritas 

responden 

sangat 

setuju jika 

setelah 

berdzikir 

merasa lebih 
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tenang. 

 Total  36 100,0%  

6 Saya merasa 

cemas 

setelah 

menunaikan 

sholat 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

9 

27 

- 

- 

- 

25,0% 

75,0% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

setelah 

menunaikan 

sholat akan 

merasa 

cemas 

 Total  36 100,0%  

7 Saya tidak 

suka bekerja 

sama 

dengan 

orang lain. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

22 

14 

- 

- 

- 

61,1% 

38,9% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

tidak suka 

bekerja 

sama 

dengan 

orang lain 

 Total  36 100,0%  
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel religiusitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi skor jawaban responden variabel religiusitas (X1) 

No Item 
5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 X1.1 29 80,6 7 19,4 0 0 0 0 0 0 

2 X1.2 29 80,6 7 19,4 0 0 0 0 0 0 

3 X1.3 14 38,9 22 61,1 0 0 0 0 0 0 

4 X1.4 33 91,7 3 8,3 0 0 0 0 0 0 

5 X1.5 20 55,6 16 44,4 0 0 0 0 0 0 

6 X1.6 27 75 9 25 0 0 0 0 0 0 

7 X1.7 14 38,9 22 61,1 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata 24 66 12 34 0 0 0 0 0 0 
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatakan skor 5 (untuk item pernyataan positif dan negatif) 



61 
 

 

sebanyak 24 responden (66%). Maka dapat disimpulkan ketaatan 

dalam diri karyawan BRI Syariah KC Madiun terhadap nilai-nilai 

agama sangat kuat.  

b. Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah suatu dorongan yang timbul dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Deskripsi jawaban responden untuk 

kuesioner variabel motivasi intrinsik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Deskripsi jawaban responden variabel motivasi intrinsik (X2). 

No Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Saya harus 

berprestasi 

dalam bekerja 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

22 

 

13 

1 

- 

- 

61,1% 

 

36,1% 

2,8% 

- 

- 

 

Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

jika harus 

berprestasi 

dalam 

bekerja. 

 Total  36 100%  

2 Saya merasa 

tidak bisa 

mencapai 

hasil kerja 

yang 

maksimal 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

1 

28 

7 

- 

- 

2,8% 

77,8% 

19,4% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika tidak bisa 

mencapai 

hasil yang 

maksimal. 

 Total  36 100%  

3 Pimpinan 

memberi 

penghargaan 

kepada 

karyawan 

yang 

berprestasi. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

9 

25 

2 

- 

- 

 

25,0% 

69,4% 

5,6% 

- 

- 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

pimpinan 

memberi 

penghargaan 

kepada 

karyawan 

yang 

berprestasi. 

 Total  36 100%  

4 Saya merasa Sangat setuju - - Mayoritas 
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pimpinan 

tidak 

menghargai 

hasil kerja 

saya. 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

4 

19 

13 

- 

11,1% 

52,8% 

36,1% 

responden 

tidak setuju 

jika pimpinan 

tidak 

menghargai 

hasil kerja. 

 Total  36 100,0%  

5 Saya 

menyukai 

pekerjaan 

saya sendiri. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

19 

15 

2 

- 

- 

52,8% 

41,7% 

5,6% 

- 

- 

Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

jika  

menyukai 

pekerjaanya. 

 Total  36 100,0%  

6 Saya bosan 

dengan 

pekerjaan 

saya saat ini. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

5 

21 

10 

 

- 

- 

13,9% 

58,3% 

27,8% 

 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika bosan 

dengan 

pekerjaanya. 

 Total  36 100,0%  

7 Saya selalu 

bertanggung 

jawab dengan 

pekerjaan 

saya. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

18 

17 

1 

- 

- 

50,0% 

47,2% 

2,8% 

- 

- 

Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

jika selalu 

bertanggung 

jawab dengan 

pekerjaanya. 

 Total  36% 100,0%  

8 Saya sering 

meninggalkan 

pekerjaan 

saya. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

3 

23 

10 

- 

- 

8,3% 

63,9% 

27,8% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika sering 

meninggalkan 

pekerjaannya. 

 Total  36 100,0%  

9 Setiap 

karyawan 

menginginkan 

naik jabatan. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

15 

17 

4 

- 

- 

41,7% 

47,2% 

11,1% 

- 

- 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

karyawan 

menginginkan 

naik jabatan. 

 Total  36 100,0  

10 Menurut saya 

naik jabatan 

itu tidak perlu 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

- 

- 

3 

- 

- 

8,3% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 
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Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

15 

18 

41,7% 

50,0% 

setuju jika 

naik jabatan 

itu tidak 

perlu. 

 Total  36 100,0  
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel motivasi intrinsik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi skor jawaban responden variabel motivasi intrinsik (X2). 

No Item 
5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 X2.1 22 61,1 13 36,1 1 2,8 0 0 0 0 

2 X2.2 7 19,4 28 77,8 1 2,8 0 0 0 0 

3 X2.3 9 25 25 69,3 2 5,6 0 0 0 0 

4 X2.4 13 36,1 19 52,8 4 11,1 0 0 0 0 

5 X2.5 19 52,8 15 41,7 2 5,6 0 0 0 0 

6 X2.6 10 27,8 21 58,3 5 13,9 0 0 0 0 

7 X2.7 18 50 17 47,2 1 2,8 0 0 0 0 

8 X2.8 10 27,8 23 63,9 3 8,3 0 0 0 0 

9 X2.9 15 41,7 17 47,2 4 11,1 0 0 0 0 

10 X2.10 18 50 15 41,7 3 8,3 0 0 0 0 

 Rata-rata 14 39 19 54 3 7 0 0 0 0 
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatkan skor 4 (untuk item pernyataan positif dan negatif) 

sebanyak 19 responden (54%). Maka dapat disimpulkan bahwa 

dorongan yang timbul dari dalam diri karyawan BRI Syariah KC 

Madiun untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mencapai 

tujuan dikatakan kuat. 

c. Etos kerja 

Etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan 

mendasar yang dipegang oleh seseorang untuk meningkatkan 
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kualitas kerja sehingga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja 

yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Deskripsi jawaban responden 

untuk kuesioner variabel etos kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Deskripsi jawaban responden variabel etos kerja (Y). 

No Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Setiap 

karyawan 

mempunyai 

hubungan baik 

dengan 

sesama 

karyawan 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

14 

22 

- 

- 

- 

 

38,9% 

61,1% 

- 

- 

- 

Mayoritas 

responden 

setuju jika  

setiap 

karyawan 

mempunyai 

hubungan 

baik dengan 

sesama 

karyawan. 

 Total  36 100%  

2 Setiap 

karyawan 

tidak harus 

berkontribusi 

terhadap 

kinerja 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

1 

21 

14 

- 

- 

2,8% 

58,3% 

38,9% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika Setiap 

karyawan 

tidak harus 

berkontribusi 

terhadap 

kinerja. 

 Total  36 100%  

3 Saya selalu 

memiliki 

gagasan yang 

baru untuk 

pekerjan saya. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

9 

25 

2 

- 

- 

 

25,0% 

69,4% 

5,6% 

- 

- 

 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

selalu 

memilki 

gagasan baru 

untuk 

pekerjaanya. 

 Total  36 100%  

4 Saya kurang 

antusias 

menyelesaikan 

pekerjaan 

saya. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

2 

22 

12 

- 

- 

5,6% 

61,1% 

33,3% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika kurang 

antusias 

menyelesaika

n pekerjaan. 
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 Total  36 100,0%  

5 Saya selalu 

menyelesaikan 

pekerjaan saya 

tepat waktu. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

10 

26 

- 

- 

- 

27,8% 

71,2% 

- 

- 

- 

 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

selalu 

menyelesaika

n pekerjaan 

tepat waktu.  

 Total  36 100,0%  

6 Saya tidak 

mematuhi 

petunjuk 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

Sangat setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

- 

- 

- 

24 

12 

- 

- 

- 

66,7 

33,3 

 

 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

tidak 

mematuhi 

petunjuk 

dalam 

menyelesaika

n pekerjaan. 

 Total  36 100,0%  
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel etos kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Rekapitulasi skor jawaban responden variabel etos kerja (Y). 

No Item 
5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 Y.1 14 38,9 22 66,1 0 0 0 0 0 0 

2 Y.2 14 38,9 21 58,3 1 2,8 0 0 0 0 

3 Y.3 9 25 25 69,4 2 5,6 0 0 0 0  

4 Y.4 12 33,3 22 61,1 2 5,6 0 0 0 0 

5 Y.5 10 27,8 26 72,2 0 0 0 0 0 0 

6 Y.6 12 33,3 24 66,7 0 0 0 0 0 0 

 Rata-rata 12 33 23 66 1 2 0 0 0 0 
Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatkan skor 4 (untuk item pernyataan positif dan negatif) 

sebanyak 23 responden (66%). Maka dapat disimpulkan bahwa 
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sikap atau pandangan mendasar yang dipegang oleh  karyawan BRI 

Syariah KC Madiun untuk meningkatkan kualitas kerja sudah 

tinggi. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data, untuk mengukur data apakah berdistribusi normal atau tidak. 

Sedangkan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak makan uji normalitas ini dilakukan dengan uji nilai 

Kolmogorow-Smirnov.4 Berikut hasil data pengujian dengan 

Kolmogorow-Smirnov: 

Tabel 4.11 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,97100831 

Most Extreme Differences 

Absolute ,106 

Positive ,075 

Negative -,106 

Kolmogorov-Smirnov Z ,633 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,818 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa hasil  

uji normalitas pada  tabel one-sample kolmogorov-smirnov test 

 
4 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 93. 
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diperoleh nilai Asymp sig 0,818 lebih besar dari 0,05. Maka data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda akan dikatakan baik jika 

tidak memilki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Durbin watson.5 Pengambilan 

keputusan dengan menentukan nilai α dengan dtabel (n,k) terdiri 

dari dL dan dU. Berikut hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.12 Uji Autokorelasi. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,848a ,719 ,702 1,08843 2,361 

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001 

b. Dependent Variable: VAR00003 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji 

autokorelasi dengan nilai Dw = 2,361, kemudian mencari  nilai dU 

dan dL pada  nilai n = 36 dan k = 2. Diperoleh nilai dU = 1,587 dan 

nilai dL = 1,354.  Jadi dU < Dw <(4 – dU) ⟺1,587 < 2,361 < (4-

1,587) ⟺ 1,587 < 2,361 < 2,413. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.  

 

 

 

 
5 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit- Undip, 2013), 108. 
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c. Uji Multikolonieritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar 

variabel bebas saling berkorelasi.6 Uji multikolonieritas ini 

menggunakan metode VIF (Variance Inflation Factory) dan 

Tolerance, jika VIF <10 maka tingkat kolonieritas dapat 

ditoleransi.7 Berikut hasil uji multikolonieritas: 

Tabel 4.13 Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 6,042 4,436  1,362 ,182   

Religiusitas ,012 ,162 ,008 ,072 ,943 ,698 1,433 

Motivasi 

intrinsik 

,449 ,059 ,843 7,632 ,000 ,698 1,433 

a. Dependent Variable: Etos kerja 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficientsdi atas menunjukkan kedua 

variabel nilai VIF religiusitas dan motivasi intrinsik sebesar 1, 433  

atau kurang dari 10 maka tidak ada masalah multikolonieritas 

dalam penelitian ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heretoskedastisitas artinya varians variabel dalam model 

tidak sama. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat adanya 

 
6 I Kadek Yogi Setiawan, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Kinerja karyawan pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Group Cabang 

Singaraja,” Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi 1 (2015), 5. 
7 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009),118. 
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kasus heretoskedastisitas yaitu dengan menggunakan metode uji 

glejser dengan kriteria: jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak ada 

masalah heteroskedastifitas.8 Berikut tabel hasil uji 

heteroskedastisitas: 

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,307 2,248  -,581 ,565 

Religiusitas ,068 ,082 ,169 ,824 ,416 

Motivasi 

intrinsik 

,000 ,030 -,001 -,005 ,996 

a. Dependent Variable: ABRES 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficients di atas menunjukkan  

bahwa nilai Sig variabel religiusitas sebesar 0,416 dan nilai Sig 

variabel  motivasi intrinsik sebesar 0,996. Seluruh variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai Sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan satu variabel 

terikat/ dependen dengan variabel bebas lebih dari satu. Adapun 

persamaan linier bergada sebagai berikut:9 

 Yi= a + β1X1i + β2X2i+ e1 

 

 
8 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, 103. 
9 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 126. 
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Keterangan: 

Y  = Etos kerja karyawan 

X1  = Religiusitas 

X2  = Motivasi intrinsik 

a  = konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi 

e = strandart eror 

Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini: 

Tabel 4.14 Uji analisis regresi linier berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,042 4,436  1,362 ,182 

Religiusitas ,012 ,162 ,008 ,072 ,943 

Motivasi intrinsik ,449 ,059 ,843 7,632 ,000 

a. Dependent Variable: Etos kerja 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas maka diperoleh 

model regresi berganda sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 6,042 menunjukkan bahwa jika variabel 

religiusitas dan motivasi intrinsik adalah 0, maka etos kerja 

Y = 6,042 + 0,012X1+ 0,449X2 + e 
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karyawan  BRI Syariah KC Madiun sebesar 6,042 satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

b. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas sebesar 0,012 

menunjukkan bahwa apabila variabel independen lainnya  

nilainya tetap, sedangkan religiusitas karyawan mengalami 

peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun sebesar 0,012 satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara 

religiusitas dengan etos kerja. Semakin tinggi religiusitas maka 

semakin tinggi etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun.  

c. Nilai koefisien regresi variabel motivasi intrinsik sebesar 0,449 

menunjukkan bahwa apabila variabel  independen lainnya 

nilainya tetap, sedangkan motivasi intrinsik karyawan mengalami 

peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun sebesar 0,449 satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceterus paribus). 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara 

motivasi intrinsik dengan etos kerja. Semakin tinggi motivasi 

intrinsik maka semakin tinggi etos kerja karyawan BRI Syariah 

KC Madiun.  
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6. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan 

atau tidaknya masing-masing nilai koefisien regresi (b1 dan b2) 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y).10 Kriteria 

dalam pengujian yang digunakan adalah jika thitung ˂ dari ttabel 

maka H0 diterima dan jika thitung> dari ttabel maka H0 ditolak. 

Berikut hasil uji T: 

Tabel 4.15 Uji T 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,042 4,436  1,362 ,182 

Religiusitas ,012 ,162 ,008 ,072 ,943 

Motivasi intrinsik ,449 ,059 ,843 7,632 ,000 

a. Dependent Variable: Etos kerja 

Sumber: Data diolah, 2019. 

1) Pengaruh religiusitas terhadap etos kerja. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung 

sebesar 0,072 dan nilai sig sebesar 0,943. Pada α= 5% (karena 

pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka nilai derajat 

kebebasan (df) n-k-1 ⟺36-2-1 = 33 (dimana k merupakan 

jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 33 maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,034. Karena nilai thitung sebesar 

0,072 <ttabel2,034 dan nilai Sig 0,943 > 0,05 maka dapat 
 

10Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 119. 
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disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak, artinya 

religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI Syariah KC Madiun. Grafik uji hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Uji T variabel religiusitas. 

 

 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung 0,072 < ttabel 2,034 

(berada didaerah yang tidak diarsir) dengan nilai signifikan 

0,0943 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima 

dan Ha1 ditolak artinya religiusitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap etos kerja karyawan  BRI Syariah KC 

Madiun.  

2) Pengaruh motivasi intrinsik terhadap etos kerja. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai thitung sebesar 7,632 

dan nilai sig sebersar 0,00. Pada α= 5% (karena pengujian dua 

sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka nilai derajat kebebasan 

(df) n-k-1 ⟺ 36-2-1 = 33 (dimana k merupakan jumlah 

variabel independen). Dengan nilai df sebesar 33 maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,034. Karena nilai thitung sebesar 

7,632 > ttabel 2,034 dan nilai Sig 0,000< 0,05 maka dapat 

-2,034 2,034 0,072 
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disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima, artinya 

motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI Syariah KC Madiun. Grafik uji hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Uji T variabel motivasi intrinsik. 

 

 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung 7,632 > ttabel 2,034 

(berada didaerah yang diarsir) dengan nilai signifikan 0,000 < 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 

diterima artinya  motivasi intrinsik berpengaruh signifikan 

terhadap etos kerja karyawan  BRI Syariah KC Madiun. 

b. Uji F 

Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara bersama-sama atau simultan.11Dengan kriteria Jika 

fhitung> ftabel maka H0 ditolak dan jika fhitung< ftabel maka H0 

diterima. Berikut hasil dari uji F: 

 

 

 
11 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi, 123. 

-2,034 2,034 7,632 
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Tabel 4.16 Uji F 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil nilai fhitung 

sebesar 42,166 dan nilai sig sebesar 0,000. ftabel = (k; n-k)  nilai df 

untuk pembilang yaitu k = 2. Kemudian nilai df penyebut dengan 

cara (n-k) ⟺ (36-3) = 33, diperoleh nilai ftabel  sebesar 3,28. Karena 

nilai fhitung sebesar 42,166 > ftabel sebesar 3,28. Maka H03 ditolak 

dan Ha3 diterima, artinya religiusitas dan motivasi intrinsik secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  

BRI KC Madiun. Hasil pengujian hipotesis tersebut dibuktikan 

dengan grafik dibawah ini: 

Gambar 4.3 Uji F 

 

 

Nilai fhitung > ftabel  atau 42,166 > 3,28 maka dapat 

disimpulkan H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya Religiusitas dan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 99,906 2 49,953 42,166 ,000b 

Residual 39,094 33 1,185   

Total 139,000 35    

a. Dependent Variable: Etos kerja 

b. Predictors: (Constant), Motivasi intrinsik, Religiusitas 

3,28 42,166 
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motivasi intrinsik secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap etos kerja karyawan  BRI KC Madiun. 

7. Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap 

variabel dependen.12 Berikut hasil dari koefisien determinasi: 

Tabel 4.17 Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848a ,719 ,702 1,08843 

a. Predictors: (Constant), Motivasi intrinsik, Religiusitas 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas hasil koefisien determinasi pada 

tabel model summary diperoleh nilai R2 sebesar 0,719 atau 71,9%. 

Sehingga presentase kontribusi pengaruh religiusitas dan motivasi 

intrinsik terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun 

sebesar 71,9%. Sedangkan untuk sisanya 28,1% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh religiusitas dan motivasi intrinsik 

terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun dapat disajikan 

dalam tabel berikut: 

 
12 Andhita Dessy Wulansari,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Puataka Felica, 2016), 133. 
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Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterangan 

Pengaruh 

religiusitas terhadap 

etos kerja karyawan 

BRI Syariah KC 

Madiun. 

Koefisien regresi variabel 

religiusitas sebesar 0,012 

yang artinya terdapat 

hubungan positif antara 

religiusitas dengan etos 

kerja. Jika religiusitas 

mengalami peningkatan 

maka etos kerja karyawan 

mengalami peningkatan. 

Variabel 

religiusitas 

memiliki nilai 

thitung< ttabel atau 

0,072 < 2,034 

dengan nilai 

signifikan 0,943 

> 0,05 maka H01 

diterima dan Ha1 

ditolak. 

Religiusitas 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap etos 

kerja karyawan  

BRI Syariah KC 

Madiun 

Pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap 

etos kerja karyawan 

BRI Syariah KC 

Madiun 

Koefisien regresi variabel 

motivasi intrinsik sebesar 

0,499  yang artinya 

terdapat hubungan positif 

antara motivasi intrinsik 

dengan etos kerja. Jika 

motivasi intrinsik  

mengalami peningkatan 

maka etos kerja karyawan 

mengalami peningkatan. 

Variabel 

motivasi 

intrinsik 

memiliki nilai 

thitung>  ttabel atau 

7,632 >  2,034 

dengan nilai 

signifikan 0,000 

< 0,05 maka H02 

ditolak dan Ha2 

diterima. 

Motivasi 

intrinsik 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap etos 

kerja karyawan  

BRI Syariah KC 

Madiun. 

Pengaruh 

religiusitas dan 

motivasi intrinsik 

terhadap etos kerja 

karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

Nilai fhitung> ftabel atau 42,166 > 3,28 dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05  maka dapat disimpulkan H03 ditolak dan Ha3 

diterima. Artinya Religiusitas dan motivasi intrinsik secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI KC Madiun. 

 

Koefisien 

determinasi (R2) 

Nilai R2 sebesar 0,719 atau 71,9%. Sehingga presentase 

kontribusi pengaruh religiusitas dan motivasi intrinsik terhadap 

etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun sebesar 71,9%. 

Sedangkan untuk sisanya 28,1% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

1. Pengaruh religiusitas terhadap etos kerja. 

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel religiusitas 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,012 bernilai positif. Artinya jika 

religiusitas mengalami peningkatan maka etos kerja karyawan 

mengalami peningkatan. Sedangkan hasil uji t mendapatkan nilai 

thitungsebesar 0,072 < ttabel sebesar 2,034 atau nilai Sig 0,943 > 0,05 
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sehingga H01 diterima dan Ha1 ditolak, maka religiusitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  BRI Syariah KC 

Madiun. 

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap etos kerja karena 

berdasarkan data riil terdapat trend pergerakan data religiusitas yang 

tidak selaras dengan data etos kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.5 variabel religiusitas 

tentang saya tidak suka bekerjasama dengan orang lain memiliki rata-

rata skor terendah sebesar 4,39, artinya karyawan BRI Syariah KC 

Madiun kurang suka bekerja sama dengan orang lain. Kondisi tersebut 

diimbangi dengan turunnya etos kerja hal ini dibuktikan dengan hasil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.9 variabel etos kerja tentang 

saya selalu memiliki gagasan yang baru untuk pekerjaan saya  

memiliki rata-rata skor terendah sebesar 4,19, artinya karyawan BRI 

Syariah KC Madiun kurang memiliki gagasan yang baru tentang 

pekerjaan. Sehingga ketika karyawan BRI Syariah KC Madiun kurang 

suka bekerja sama dengan orang lain akan berdampak pada kurangnya 

gagasan yang baru tentang pekerjaan, makan akan berpengaruh 

terhadap etos kerja. 

Ditolaknya hipotesis pertama menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya religiusitas tidak selalu mempengaruhi terhadap etos kerja 

karyawan. Karena menenurut Priansa (2016) bahwa yang 

mempengaruhi etos kerja ada 2 yaitu faktor internal (pendidikan, 
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motivasi intrinsik, usia dan jenis kelamin) dan faktor ekstrinsik 

(budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, struktur ekonomi, tingkat 

kesejahteraan dan perkembangan bangsa lain).13 Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watinema  (2012) 

yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap etos 

kerja.14 

2. Pengaruh motivasi intrinsik terhadap etos kerja. 

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel motivasi intrinsik 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,499 bernilai positif. Artinya jika 

motivasi intrinsik  mengalami peningkatan maka etos kerja karyawan 

mengalami peningkatan. Sedangkan hasil uji t mendapatkan nilai thitung 

sebesar 7,632  > ttabel sebesar 2,034 atau nilai Sig 0,000 < 0,05 

sehingga H02 ditolak dan Ha2 diterima, maka motivasi intrinsik 

berpengaruh signifikan terhadap etos kerja karyawan  BRI Syariah KC 

Madiun. 

Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap etos kerja karena 

berdasarkan data riil terdapat trend pergerakan data motivasi intrinsik 

yang selaras dengan data etos kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.7 variabel motivasi intrinsik 

tentang saya harus berprestasi dalam bekerja, mayoritas responden  

menjawab sangat setuju 61,1 % dan menjawab setuju 36,1%, artinya 

 
13 Doni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 285-

286. 
14 Tony Renaldy Watimena, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Religiusitas Terhadap 

Etos Kerja dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Karyawan Universitas Kristen Satya Wacana”, 

Tesis (Salatiga: Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana  Salatiga, 2012), 89. 
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karyawan BRI Syariah KC Madiun memiliki dorongan dalam dirinya 

untuk berprestasi dalam bekerja. Kondisi tersebut diimbangi dengan 

peningkatan etos kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi 

jawaban responden pada tabel 4.9 variabel etos kerja tentang setiap 

karyawan BRI Syariah KC Madiun mempunyai hubungan baik 

dengan sesama karyawan, mayoritas responden menjawab sangat 

setuju 38,9% dan menjawab setuju 61,1%, artinya karyawan BRI 

Syariah KC Madiun  mempunyai hubungan baik dengan sesama 

karyawan. Sehingga ketika karyawan BRI Syariah KC Madiun 

memiliki dorongan dalam dirinya untuk berprestasi dalam bekerja 

akan berdampak pada terciptanya hubungan baik dengan sesama 

karyawan yang pada giliranya akan berpengaruh terhadap etos kerja. 

Diterimanya hipotesis kedua menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya etos kerja salah satunya dipengaruhi oleh motivasi 

intrinsik. Menurut Hasibuan (2014) motivasi adalah suatu pemberian 

daya penggerak yang mana akan menciptakan kegairahan kerja 

seseorang,15 agar bekerja sama, bekerja dengan efektif dan terintegrasi 

untuk mencapai kepuasan.16 Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian Zamnas (2018) yang menyatakan bahwa motivasi 

 
15 Kegairahan kerja menurut Tasmara sering dikenal dengan etos. 
16 Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 95. 
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berpengaruh terhadap etos kerja karyawan pada BRI Syariah Kantor 

Cabang Surakarta.17 

3. Pengaruh religiusitas dan motivasi intrisik terhadp etos kerja. 

Hasil pengujian simultan mendapatkan nilai fhitung sebesar 

42,166 > ftabel sebesar 3,28 atau nilai Sig 0,000  < 0,05, sehingga H03 

ditolak dan Ha3 diterima, maka Religiusitas dan motivasi intrinsik 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan  BRI KC Madiun. Hasil pengujian tersebut juga didukung 

dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,719 yang 

menunjukkan presentase kontribusi pengaruh religiusitas dan motivasi 

intrinsik terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun 

sebesar 71,9%. 

Religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap etos kerja karena menurut Tasmara (2002) etos 

sering dikenal dengan kata etika, sehingga dalam etos mengandung 

makna gairah atau semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu 

dengan maksimal, yang berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang 

sesempurna mungkin.18  Religiusitas menurut Alim (2010) religiusitas 

merupakan suatu tindakan yang didasari oleh dasar kepercayaan 

terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya.  Sedangkan motivasi 

 
17 Muhammad Faiq Dwi Wafa Zamnas, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi 

dan Motivasi Terhadap Etos Kerja Karyawan pada  BRI Syariah Kantor Cabang Surakarta”, 

Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 72. 

18 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), 

15. 
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intrinsik menurut Hamali dan Budihastuti (2019) motivasi intrinsik 

adalah faktor-faktor dari dalam diri yang digerakkan yang mana 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam tata cara tertentu 

atau dalam arah tertentu.19 

Apabila terdapat sinergi antara tingkat religiusitas yang 

sangat tinggi dan motivasi intrinsik yang tinggi pada karyawan akan 

berpengaruh terhadap sikap atau pandangan mendasar seseorang 

berupa gairah atau semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu 

dengan maksimal, dengan berupaya untuk mencapai kualitas kerja 

yang sesempurna mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, Pemahaman Praktis Administrasi, 

Organisasi, dan Manajemen: Strategi Megolah Kelangsungan Hidup Organisasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), 143. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun karena nilai thitung sebesar 0,072 < 

ttabel sebesar 2,034. Hal ini disebabkan oleh karyawan BRI Syariah KC 

Madiun kurang suka bekerja sama dengan orang lain yang berdampak 

pada kurangnya gagasan yang baru tentang pekerjaan. 

2. Motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap etos kerja 

karyawan BRI Syariah KC Madiun karena nilai thitung sebesar 7,632 > 

ttabel sebesar 2,034 hal ini disebabkan oleh karyawan BRI Syariah KC 

Madiun memiliki dorongan dalam dirinya untuk berprestasi dalam 

bekerja yang berdampak pada terciptanya hubungan baik dengan 

sesama karyawan sehingga mempengaruhi etos kerja. 

3. Religiusitas dan motivasi intrinsik secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap etos kerja karyawan BRI Syariah KC Madiun 

karena nilai Fhitung sebesar 42,166 > Ftabel sebesar 3,28 dengan 

besarnya kontribusi pengaruh sebesar 71,9%. Hal ini karena  adanya 

sinergi antara religiusitas dengan  motivasi intrinsik dalam diri  

karyawan BRI Syariah KC Madiun yang berdampak pada peningkatan 

etos kerja.  
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B. Saran 

Berdasarkan data kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan etos kerja, hendaknya karyawan BRI Syariah 

KC Madiun meningkatkan perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran 

Islam untuk bekerja sama dengan karyawan lain dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

2. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik, hendaknya BRI Syariah KC 

Madiun menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga 

tidak menimbulkan kebosanan karyawan dalam bekerja.
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