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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 AKUNTANSI

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public

Accountants dalam buku (Belkoui, 2006:50) akuntansi adalah suatu seni pencatatan,

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata

uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di

antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan

akuntansi sebagai Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian

informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan

keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

Accounting Principle Board (APB) Statement mendefiniskan akuntansi sebagai

berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan infomasi

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang. mengenai suatu badan ekonomi yang

dimaksudkan untuk digunakan daiam pengambilan keputusan ekonomi. yang

digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa aitamatif keputusan”.
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Lebih lanjut (Yadiati, 2012:5) mengatakan bahwa akuntansi itu adalah

menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan

keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan

catatan dari transaksi perusahaan. Angka itu dapat dianalisis lebih lanjut untuk

menggali lebih banyak infomasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang

akan datang, ia bersifat netral kepada semua pemakai laporan ada unsur seninya

karena berbagai alternatif yang bisa dipilih melalui pertimbangan subjektif serta ia

merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan

keputusan.

2.1.2 Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan

teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip)

dan praktik yang sudah diterima umum karena kegunaannya dan kelogisannya.

Standar itu disebut standar akuntansi yang di Indonesia disebut Prinsip Akuntansi

Indonesia (PAI), kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sekarang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Yadiati,

2007:29).

Menurut (Yadiati, 2007:29) standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan,

dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting

Body) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus/ kesepakatan bersama
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pada tentang pengukuran pengakuan penilaian, pengungkapan sumber-sumber

ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya ke dalam bentuk laporan

keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang juga

merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi keuangan

yang terjadi baik tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang

mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Pengembangan standar

akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan

standar akuntansi ini dilakukan secara terus-menerus, pada tahun 1973 terbentuk

Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada

tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang

bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat

periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel

yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998

nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite

SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta,

Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti

1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK (Sofyan

Safri, 2012:174). Standar akuntansi yang dikeluarkan IAI antara lain :
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a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berisi Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK). Adalah standar yang digunakan pedoman

POKOK penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan,

dana pensiun. dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih

berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak

menyesatkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI

selalu mengikuti perkembangan Intemational Standards Accounting (lAS)

yang diprakarsai oleh Internationai Accounting Standards Commitee

(lASC). Selain mengikuti lAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai

faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan SAK

yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di

lndonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.

b. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Adalah standar yang

digunakan para akuntan publik yang terdiri dari para auditor dan praktisi

ketika akan melakukan pemeriksaan akuntansi/audit. Didalam SPAP

terdapat 3:

(1) standar umum berisi syarat-syarat yang harus dimiliki, etika

profesional seorang akuntan publik. (2) standar pekerjaan lapangan berisi

pedoman-pedoman yang harus diikuti ketika melakukan proses

pemeriksaan akuntansi mulai dari tahap perencanaan dan penerimaan

ikatan audit, tahap perencanaan audit,dan tahap pelaksanaan audit. (3)
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standar pelaporan berisi pedoman-pedoman yang mengatur pelaporan dan

pernyataan pendapat dari hasil pemeriksaan oleh para akuntan publik.

c. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Adalah standar yang digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan agar

opini audit oleh BPK tidak akan Tidak Disclaimer lagi. SAP ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akmtansi

Pemeintahan pada tanggal 13 Juni 2005. Pelaksanaan mapan SAP

merupakan suatu keharusan bagi semua Instansi Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Menurut  (Martani, 2011) selaku Ketua Departemen Akuntansi FEUI dalam

presentasinya menyatakan, ada beberapa tujuan dari standar akuntansi ialah sebagai

berikut:

a. Untuk keseragaman laporan keuangan

b. Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku

sehingga meminimalkan bias dari penyusun

c. Memudahkan auditor

d. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan

membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
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e. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat

menjelaskan kepada masing-masing pengguna

f. Regulasi mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu menyusun

laporan keuangan berdasarkan standar: UU PT, UU Pasar Modal.

(Martani, 2011) megatakan bahwa IFRS hanya diadopsi untuk Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK). Pada standar akuntansi yang kedua yakni SAK ETAP

diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 July 2009, efektif 2011. Dan Instansi

Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005. PP 71

tahun 2010 berbasis  Akrual.

Penerbitan standar akutansi melalui suatu proses yang panjang (due process)

yang melibatkan berbagai para pemegang kepentingan (stakeholder), sesuai standar

pelaporannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

Di Indonesia sendiri ada empat pilar prinsip akuntansi diterima umum (Rizal

Ehendi, 2015:7):

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK-IFRS)

2. SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

3. Standar Akuntansi Syari'ah

4. Standar Akuntansi Pemerintahan
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2.2  SAK ETAP

SAK ETAP merupakan Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik. Menurut (Martani, 2011) SAK ETAP adalah standar akuntansi

keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang digunakan untuk entitas tanpa

akuntabilitas publik. (Martani, 2011) menegaskan bahwa  ETAP  adalah entitas yang

tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas tanpa akuntabilitas publik, menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dikutip dari (Rizal Efendi, 2015:7)

adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan,

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha,

kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

(Martani, 2011) menyatakan jika entitas yang memiliki akuntabilitas publik

signifikan ialah entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam

proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator
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lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau entitas menguasai aset dalam

kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas

asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank

investasi. Apabila suatu entitas  harus menggunakan PSAK – IFRS based, sedangkan

entitas tersebut dalam skala menengah atau kecil, dapat menggunakan SAK ETAP

jika ada regulasi yang mengijinkan penggunaan SAK ETAP.

SAK ETAP memiliki 30 bab, sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang

lingkup, konsep dan prinsip prevasif, penyajian laporan keuangan, neraca laporan

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lainya. Didalamnya

mencakup juga standar pelaporan akuntansi untuk masing-masing akun selayaknya

SAK Umum.

Mengenai pemilihan SAK ETAP dijelaskan oleh (Martani, 2011) bahwa

PSAK–IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat

penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah,  PSAK – IFRS rumit

dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah

disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar

PSAK 50 (revisi). PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga

membutuhkan banyak professional judgement. PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan

IT yang kuat. Disini dapat disimpulkan SAK ETAP sebagai solusi dengan

menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises (SME). Berikut beberapa

manfaat SAK ETAP menurut (Martani, 2011), sebagai berikut:
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a. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu

untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan

opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk

mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

b. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah

dalam implementasinya

c. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.1 Laporan Keuangan Pada SAK ETAP

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang

dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau

laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan

bagian integral dari laporan keuangan (IAI:2009). Laporan keuangan disusun

memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan

keputusan-keputusan ekonomi, informasi akuntansi yang berkualitas harus

menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk

menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan

berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan

pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi
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akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun

Karakteristik kualitatif pokok ada empat yaitu:

1. Dapat dipahami

2. Relevan

3. Andal

4. Dapat Dibandingkan

2.2.1.1 Pengakuan

Menurut SAK ETAP 2009 nomor 2 paragraf 24, pengakuan unsur laporan

keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba

rugi. Menurut (Lisa, 2015) pengakuan meliputi proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,

dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan disebut pengakuan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2.2.1.2 Pengukuran

Pada SAK ETAP  2009 nomor 2 paragraf 30 menjelaskan bahwa pengukuran

adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset,

kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Lebih lanjut (Yadiati,
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2007:64) mengatakan bahwa pengukuran merupakan pemetaan (mapping) suatu angka

kepada objek atau peristiwa menurut aturan tertentu. Akuntansi merupakan

pengukuran dari peristiwa dan transaksi-transaksi bisnis dari satu entitas yang telah

diidentihkasi dengan angka-angka dan dengan atribut yang relevan.

2.3 EMPLOYEE BENEFIT

Imbalan kerja (employee benefit) adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan

entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi

kontrak kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau

tanggungannya atau penerima manfaat dan dapat diselesaikan dengan pembayaran

(atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja,

pasangan hidup mereka, anak-anak atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti

perusahaan asuransi (IAI,2013).

(Yamamoto, 2011) mengatakan bahwa employee benefit mencakup berbagai

tindakan yang ditawarkan oleh organisasi kepada karyawan mereka dan keluarga

karyawan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang kemudian

dikenal sebagai sistem kesejahteraan didalam perusahaan. Kesejahteraan dalam

perundang-undangan amerika meliputi skema asuransi kesehatan, rencana pensiun,

pekerjaan, dan kecelakaan kerja kompensasi.

Prianto Budi (2015) mengatakan employee benefit berdasarkan SAK ETAP

adalah sebagai berikut: Imbalan kerja (employee benefit) tidak didefinisikan di dalam
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Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). UU tersebut

mengatur ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Akan tetapi, pengertiannya

tercantum di dalam standar akuntansi keuangan. Di dalam PSAK 24 atau pun SAK

ETAP, imbalan kerja didefinisikan sebagai semua bentuk imbalan yang diberikan oleh

entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan

manajemen.

UU Ketenagakerjaan menggunakan istilah imbalan kerja dengan istilah upah,

uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang

seharusnya diterima. Kalau dilihat dari pengertian imbalan kerja menurut SAK,

imbalan kerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi pengidupan yang layak bagi

kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1).

Lebih lanjut (Lalu Husni, 2008:151) mengatakan bahwa Imbalan kerja yang

diterima buruh/pekerja tidak selamnya disebut upah, karena bias jadi imbalan tersebut

bukan termasuk dalam komponen upah, antara lain sebagai berikut:

1. Termasuk komponen upah adalah:

a. Upah pokok; merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang sebenarnya ditetapkan berdasarkan

perjanjian;
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b. Tunjangan terbagi atas dua: tunjangan tetap yang berkaitan dengan pekerjaan

yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan

bersamaan dengan upah pokok, dan tunjangan tidak tetap yang dibayarkan

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan

keluarganya.

2. Tidak Termasuk Komponen Upah:

a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang bersifat

khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

b. Bonus; pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan

atau karena peningkatan produktifitas.

c. Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainya.

Pada SAK ETAP paragraf 23.1 menyatakan bahwa Employee Benefit adalah

semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang

diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Dalam Bab tersebut imbalan

kerja terbagi atas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja

jangka panjang lainnya dan pesangon pemutusan kerja. Pemerintah juga mengeluarkan

sebuah ketetapan untuk mengatur mengenai imbalan kerja tersebut. Ketetapan ini

diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Undang-

Undang ini mengatur hubungan kerja (IAI, 2009).
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Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Larson, et al) dalam (Jill Findeis

dkk, 2005) menyebutkan bahwa employee benefit jangka pendek diantaranya

termasuk upah, kemungkinan bonus moneter, kesehatan yang diberikan oleh pemberi

kerja asuransi atau perawatan kesehatan (semata-mata berhubungan dengan pekerjaan,

atau keduanya bekerja dan tidak bekerja terkait), kompensasi pekerja, waktu luang

yang dibayar dan tidak dibayar, dan pengangguran cakupan asuransi.

2.3.1 Imbalan Kerja Jangka Pendek (Short-Term Employee Benefits)

Menurut (Prianto Budi, 2015:2) Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan

kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12

bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja jangka pendek

mencakup (IAI, 2009):

a. upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;

b. cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) dimana

ketidak hadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya;

c. bagi laba dan bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode

pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait; dan

d. imbalan nonmoneter (seperti perawatan kesehatan, perumahan, mobil serta

barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau subsidi) untuk

pekerja saat ini.
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2.3.1.1 Pengukuran Imbalan Jangka Pendek

Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka

entitas harus mengukur nilai yang diakui sesuai dengan paragraf 23.2 pada nilai tidak-

terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut (IAI,

2009).

2.3.1.2 Pengakuan dan Pengukuran – Cuti Berimbalan Jangka Pendek

Entitas mungkin mengkompensasi pekerja atas cuti untuk berbagai alasan

termasuk cuti tahunan dan cuti sakit. Beberapa cuti berimbalan jangka pendek dapat

diakumulasi –cuti bisa digeser ke periode berikutnya dan digunakan untuk periode

mendatang jika pekerja tidak menggunakannya secara penuh pada periode berjalan.

Misalnya cuti tahunan dan cuti sakit. Entitas harus mengakui taksiran biaya cuti

berimbalan yang dapat diakumulasi ketika pekerja memberikan jasa yang

meningkatkan hak mereka atas imbalan cuti masa mendatang. Entitas harus mengukur

taksiran cuti berimbalan yang dapat diakumulasi pada jumlah tambahan yang

diperkirakan akan dibayar sebagai akibat tidak digunakannya hak yang terakumulasi

pada akhir periode pelaporan (IAI, 2009).

Entitas harus menyajikan cuti berimbalan yang dapat diakumulasi yang tidak

digunakan yang diprediksi akan digunakan sebagai kewajiban lancar pada tanggal

pelaporan (IAI, 2009). Entitas harus mengakui biaya cuti berimbalan (yang tidak dapat

diakumulasi) pada saat terjadinya cuti. Entitas harus mengukur biaya cuti berimbalan
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yang tidak dapat diakumulasi pada jumlah gaji dan upah tidak-terdiskonto yang

dibayarkan atau terutang selama periode cuti (IAI, 2009).

2.2.1.3 Pengakuan – Bagi Laba dan Bonus

Berdasarkan SAK ETAP oleh (IAI, 2009) bahwa entitas harus mengakui

ekspektasi biaya untuk bagi laba dan bonus hanya jika:

(a) entitas telah memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini

untuk melakukan pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu (ini

berarti entitas tidak memiliki alternatif realistis lainnya kecuali untuk

melakukan pembayaran); dan

(b) estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan.

2.4 ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.4.1 Etos Kerja

Setiap organisasi tentu saja selalu ingin maju dengan melibatkan anggotanya

untuk meningkatkan mutu kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki

etos kerja. Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan

yang ditekuninya (Ndraha, 1999). Etos kerja yang dimiliki oleh seorang atau pegawai

akan menjadi sumber motivasi bagi perbuatannya.

Etos kerja dalah “sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang

dipancarkan hidup” (Geetz) dikutip oleh (Kumorotomo, 2013:389). Etos adalah aspek

evaluative, yang bersifat menilai. Dengan demikian (Kumorotomo, 2013:389)

mengatakan bahwa pengertian etos adalah kemungkinan-kemungkinan sumber

motivasi seseorang dalam berbuat, apakah pekerjaan dianggap sebagai keharusan demi
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hidup, apakah pekerjaan terkait identitas diri, atau (dalam lingkungan empiris) apakah

menjadi sumber pendorong partisipasi dalam pembangunan, karena etos juga

merupakan landasan ide, cita atau pikiran yang menentukan penilaian manusia atas

suatu pekerjaan dan juga hasil-hasilnya.

Dalam sebuah perusahaan etos kerja merupakan bagian yang patut menjadi

perhatian dalam keberhasilan suatu perusahaan, perusahaan besar dan terkenal telah

membuktikan bahwa etos kerja yang militan menjadi salah satu dampak keberhasilan

organisasinya. Etos kerja seseorang erat kaitannya dengan kepribadian, perilaku, dan

karakternya. Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya

mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu yang

mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal sehingga pola

hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya

dapat terjalin dengan baik (Hanom, 2013).

Etos kerja berlandaskan pada etika yang  berkaitan erat dengan prinsip-prinsip

moral (Kumorotomo, 2013:9). Dalam setiap pertukaran individual atau antar personal,

etika itu menunjukkan prinsip tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai pada

kemanfaatan orang yang terpaut padanya. Dengan demikian pelaksanaan etika dalam

setiap kolektifitas itu mempersiapkan pendalaman pada nilai-nilai masyarakat yang

mendasar, yang memberikan dasar bertindak dalam rangka aktifitas kehidupan.

Sebagai manusia yang bermoral, pekerja harus memerhatikan nilai-nilai etis

didalam bertindak dan berperilaku. Dengan perkataan lain, seorang pekerja harus
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memiliki kewaspadaan professional dan kewaspadaan spiritual. Menurut

(Kumorotomo, 2013:401) kewaspadaan professional berarti bahwa dia harus menaati

kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan, dan kewaspadaan spiritual merujuk pada

penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat,

tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Sedangkan menurut (Ndraha,

1999:91) mengatakan bahwa etos kerja antara lain produktifitas dan kualitas kerja.

Sebagai dimensi budaya, etos kerja dapat diukur dengan tinggi (kuat) atau lemah.

Seseorang yang memilki etos kerja yang baik juga tidak semata-mata berorientasi

kepada materi atau imbalan kerja, melainkan lebih mengutamakan kinerja sebagaimana

yang dikemukakan oleh (Kumorotomo, 2013:397) mengenai pedoman kerja untuk

membangkitkan etos kerja ada dua pengertian pokok yang perlu diupayakan oleh setiap

pekerja yaitu pengembangan diri (self-development) dan peningkatan diri (self-

Improvement). Pengembangan diri merupakan suatu proses pendidikan diri sendiri

yang dilakukan seseorang secara mandiri sedangkan peningkatan diri merupakan usaha

untuk selalu memperbaiki perilaku sehingga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika

yang berlaku. Selain itu etos kerja yang baik mensyaratkan rasa cinta kepada pekerjaan.

2.4.2 Etos Kerja dalam Islam

Menurut (Kumorotomo, 2013:6) mengatakan bahwa etos berasal dari bahasa

Yunani (ethos) yang memberikan arti kebiasaan atau watak. Tasmara dalam (Afiatun,



29

2002:27) mengatakan bahwa etos kerja muslim adalah sikap kepribadian yang

melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk

memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu

manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat

luhur.

Istilah ‘kerja’ dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki

untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun

malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak mengenal lelah, tetapi kerja

mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan

keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Dengan kata

lain, orang yang berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya

untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat maupun negara tanpa menyusahkan dan

menjadi beban bagi orang lain (Walian, 2013).

Islam memberi petunjuk kepada umat muslim bahwa kerja adalah bentuk

bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga

serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus bentuk ideal dari pengabdian diri kepada

Allah. Menurut (Walian, 2013) mengatakan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali,

telah ditentukan pekerjaan yang dapat dikerjakan dan sekaligus memberikan
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tanggungjawab untuk memeliharanya dengan benar sesuai ketentuan syara’.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Kahfi ayat 110 yang berbunyi :

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang

diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang

Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam

beribadat kepada Tuhannya" (Al – Kahfi :110).

Ayat diatas menegaskan bahwa bagi mereka yang beriman dan bekerja baik akan

diberi hayatan thayyibah (penghidupan yang baik) dan mendapat kesempatan untuk

bertemu dengan-Nya. Jadi dalam konsepsi Islam kerja merupakan suatu kewajiban

agama yang menyeluruh atas setiap muslim  (bersifat individual / fardhu ’ain) yang

mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat. Oleh

karena itulah iman senantiasa dikaitkan oleh al-Qur’an dengan amal soleh atau

perbuatan baik.

Kewajiban bekerja dalam Islam tidak hanya khusus untuk kaum pria saja tetapi

juga kepada kaum wanita (muslimah) sebagaimana pada suatu ketika Rasulullah SAW

mengangkat dan mencium tangan seorang lelaki yang sedang bekerja keras, lantas

beliau bersabda: “Bekerja keras dalam usaha mencari nafkah yang halal adalah wajib
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bagi setiap muslim dan muslimah”. Islam membolehkan wanita melakukan pekerjaan

yang sesuai dengan syari’at dan dijalankan dengan baik, serta tidak bertentangan

dengan tabiatnya sebagai wanita (Walian, 2013).

Islam menetapkan dan menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki serta

kebebasan untuk membina kekayaan. Sebagaimana yang dikatakan (Fahmi, 2014:226)

bahwa bagi seorang Muslim ia harus menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh itu

hanya merupakan titipan sementara yang diberikan oleh Allah SWI kepada hambanya,

apakah itu jabatan, materi, anak dan lainnya untuk dikelola sebaik-baiknya dan

memberi manfaat kepada banyak makhluk lainnya. Islam adalah agama tengah-tengah

antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang

baik-baik dengan aliran yang materialistis yang menjadikan harta sebagai tuhan yang

disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme).

Disamping itu Islam juga memerintahkan agar tidak ada diskriminasi, akan tetapi

adil sesuai dengan output pekerjaan, berupa imbalan kerja yang akan diterima pekerja.

Hal ini dijelaskan oleh (Walian, 2013) yang mengatakan bahwa Rosulullah

umpamanya membedakan pemberian diantara kaum muslimin mengikuti perbedaan

keperluan dan tanggungjawab sebagaiman diriwayatkan oleh ‘Auf ibn Malik,

Rasulullah apabila mendapat harta rampasan (al-fai’), Beliau memberi dua bagian

untuk orang yang sudah menikah dan satu bagian kepada yang masih bujang/belum

menikah. Bahkan dalam hadiś lain Rasulullah pernah memberi satu bagian untuk

penunggang kuda dan dua bagian untuk kudanya sebab belanja untuk perawatan kuda
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lebih banyak daripada pemiliknya. Khalifah Umar al-Khattab juga mempergunakan

formula yang sama dalam pembagian harta fai’ sebagaimana dikatakannya “sebagian

orang dinilai daripada prestasinya dan sebagian orang yang lain dilihat daripada

keperluannya”.

Setiap muslim diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberi hasil yang

bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Namun Islam tidak mendorong umatnya

hanya sekedar bekerja saja, tetapi juga memerintahkan agar bekerja dengan tekun dan

baik, dalam pengertian bekerja sungguh-sungguh dengan didukung pengetahuan dan

skill yang optimal serta menyelesaikan dengan baik.

Selain itu umat manusia juga diperintahkan untuk bekerja keras (istifragh ma fi

al-wus’i), yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam

merealisasikan setiap pekerjaan yang baik dengan motivasi mendapatkan pahala dan

pertolongan dari Allah, dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan

cara benar dan baik. Jadi kerja yang dilakukan dengan baik dan benar, penuh

kesungguhan, perfect, serta istifragh ma fil wus’i dan tujuan akhirnya adalah karena

mengharap ridho Allah (lillahi ta’aala) tidak hanya mendapatkan harta yang berupa

materil saja tetapi akan memperoleh harta yang berupa Inmateril (pahala, ampunan dan

kesempatan bertemu Allah SWT (Walian, 2013).

Bukti bagaimana Allah SWT membimbing makhluk-Nya supaya menjadi

manusia yang produktif dengan etos kerja yang kuat karena termotivasi mencari

keridhoan Ilahi, yang telah membuka pintu masuk pada amal saleh lain yang pahalanya
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tidak kalah besarnya jika dibandingkan shalat, disebabkan efek dominonya yang sangat

luas, dalam surat (Al- Jumuah ayat 10):

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka

bumi;  dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung” (Al – Jumuah: 10).

Kendatipun ayat tersebut secara eksplisit berhubungan dengan peribadatan shalat,

namun hal ini secara implisit (tersembunyi) membimbing kita bahwa shalat jangan

menjadi penghalang produktivitas seseorang. Justru sebaliknya, shalat menjadi

motivator dalam mencari kebajikan lainnya seperti mencari rezeki (Suprayogo,

2009:37).

Menurut (Walian, 2013) bekerja dengan tekun dan ulet akan membentuk

seseorang manjadi manusia yang hidup berkecukupan. Bekerja merupakan ikhtiyar

yang wajib bagi setiap muslim dengan keharusan memilih pekerjaan yang halal dan

dapat digunakan untuk mencukupi sarana kehidupan sesuai dengan kodrat manusia

yang memerlukan sarana dan prasarana dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu

bekerja dengan sarana dan cara prilaku yang benar dan baik serta mendatangkan

manfaat bagi diri pekerja, keluarga dan masyarakat disekitarnya dapat dinyatakan
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sebagai aktivitas yang bernilai ibadah muamalah yang berkategori jihat fii sabilillah

(berjuang dijalan Allah).

Dengan demikian bekerja merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang secara

fisik punya kemampuan supaya memperoleh sarana kehidupan yang cukup sehingga

tidak menjadi beban bagi pihak lain. Pekerjaan apapun yang dikerjakan hendaknya

sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena selain untuk memenuhi kebutuhan individu

tetapi juga terdapat interaksi sosial sesama umat muslim, yang keseluruhanya terdapat

dalam syariat Islam.

2.5 PENELITIAN SEBELUMNYA

No Peneliti Judul Hasil

1. Afiatun
Nadipah,
2016

Analisis Pengaruh
Etos Kerja Islam,
Motivasi Kerja Dan
Budaya Organisasi
Terhadap Kinerja
Karyawan Pada
Lembaga Keuangan
Mikro Syariah Di Kota
Salatiga Dan
Sekitarnya

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel etos
kerja Islam mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan, variabel
motivasi kerja berpengaruh positif
dan signifikan  terhadap kinerja
karyawan dan variabel budaya
organisasi berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja
karyawan.

2. Armansyah
Walian, 2013

KONSEPSI  ISLAM
TENTANG KERJA:

Rekonstruksi
Terhadap Pemahaman
Kerja Seorang Muslim

Kerja (’amal) menurut konsep
Islam adalah segala yang
dilakukan oleh manusia yang
meliputi kerja untuk dunia dan
kerja untuk akhirat. Bekerja secara
perfect (amanah dan ikhlas).
Bekerja dengan amanah berarti
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bekerja dengan penuh tanggung
jawab terhadap apa yang menjadi
tugasnya. Bekerja dengan ikhlas
berarti bekerja dengan penuh
kerelaan dan dengan kesucian hati
untuk mencari keridhoan Allah.
Dan Istifragh ma fi al-wus’i
(bekerja dengan tekun dan baik).

3. Faralita
Saputri, 2011

Perlakuan Akuntansi
Terhadap Imbalan

Kerja Jangka Pendek
Karyawan Pada

Pt Glopack Packaging

Diperoleh hasil bahwa perlakuan
akuntansi terhadap imbalan kerja
jangka pendek terkait dengan
Pengakuan, pencatatan, penilaian,
dan penyajian telah sesuai dengan
PSAK No. 24.

4. Fullchis
Nurjahjani,
2007

Pengaruh Imbalan
Ekstrinsik Terhadap

Prestasi Kerja

(Studi Kasus pada
Karyawan Bagian
Pemasaran Asuransi

Jiwa Bumi Asih Jaya
Cabang Malang)

Hasil penelitian menunjukkan
terbukti ada hubungan yang positif
dan signifikan antara variabel
Imbalan finansial (X1), imbalan
interpersonal (X2), dan promosi
(X3) dengan prestasi kerja,
besarnya pengaruh ketiga variabel
tersebut terhadap prestasi kerja.
Imbalan finansial merupakan
variabel yang dominan
mempengaruhi prestasi.

5. Mohammad
Irham, 2012

ETOS KERJA
DALAM
PERSPEKTIF ISLAM

Etos kerja dalam Islam terkait
erat dengan nilai-nilai (values)
yang terkandung dalam al-Qur‟an
dan al-Sunnah tentang “kerja” –
yang dijadikan sumber inspirasi
dan motivasi oleh setiap Muslim
untuk melakukan aktivitas kerja
di berbagai bidang kehidupan.


