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Abstrak 

 Perusahaan konveksi CV Elsy merupakan perusahaan konveksi dibidang seragam sekolah 

dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Produksi pada tahun terakhir mengalami 

penurunan yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Banyak faktor 

penurunan produksi salah satunya adalah faktor motivasi. Variabel yang diusung pada penelitian 

ini adalah motivasi kerja islami dan kinerja karyawan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan motivasi kerja islami telah 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV Elsy Konveksi dan memberikan saran dan masukan 

kepada pihak perusahaan. 

 Metode yang digunakan pada pengmpulan data  pada penelitian ini adalah melalui 

wawancara dan kuesioner kepada 38 karyawan CV Elsy Konveksi Pekanbaru. Data hasil kuesioner 

diolah dengan metode regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) variabel 

motivsi kerja islami berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) Kontribusi 

variabel motivasi kerja islami sebesar 79,4% terhadap variabel kinerja karyawan. 

Kata Kunci: Motivasi Kerja Islami, Kinerja Karyawan, Konveksi dan Regresi Linier Sederhana. 

Abstract 

 CV Elsy convection is a company in the field school uniforms from TK / RA, SD / MI, 

SMP / MTS, and SMA / MA levels. Production in the last year experienced a decline which 

resulted in not achieving the predetermined target. Many factors decrease production, one of 

which is a motivational factor. The variables carried in this study are Islamic work motivation and 

employee performance. 

 This study aims to analyze the application of Islamic work motivation has an influence on 

employee performance in CV Elsy Convection and provide advice and input to the company. 

 The method used in collecting data in this study was through interviews and 

questionnaires to 38 employees of CV Elsy Convection Pekanbaru. Data from the questionnaire 

were processed using a simple linear regression method. The results of the analysis show that: (1) 

Islamic work motivation variables significantly influence employee performance, (2) The 

contribution of Islamic work motivation variables is 79.4% to employee performance variables. 

Keywords:Islamic Work Motivation, Employee Performance, Convection and Simple Linear 

Regression.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu perubahan baik besar maupun kecil bukan semata-mata 

ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan, 

dan mengendalikan organisasi (Manullang, 2005). Manajemen sumber daya 

manusia yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup 

besar dalam usaha mencapai sasaran organisasi atau perusahaan (Trito, 2005). 

Hubungan dengan pencapaian kerja individu dan organisasi di era 

globalisasi untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan, maka perusahaan harus mampu membentuk manusia yang bermotivasi 

kuat dan berani melihat perubahan sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi. 

Salah satu pendekatan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah melalui 

agama (Mangkunegara, 2005).  

Manusia dalam aktivitas kebiasaannya memiliki semangat untuk 

mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh 

dirinya memiliki suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti 

untuk melangsungkan kehidupannya, rasa tentram, rasa aman dan sebagainya 

(Matoyo, 2005). 

Islam menekankan bahwa bekerja adalah bagian dari usaha dalam 

pemenuhan urusan dunia yang dapat dinilai sebagai ibadah yang berpahala apabila 

tercapai syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

berfirman yang artinya:  

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

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

beruntung.” (QS. Al Jumuah: 10) 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala menganjurkan untuk hambanya bertebaran 

yang maksudnya adalah bekerja atau jual beli dan Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

mengingatkan untuk selalu memohon karunia dan banyak mengingat Allah 
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Subhanahu wa Ta‟ala dalam bekerja agar diberkahi sesuai dengan Ayat diatas. 

Seperti motivasi Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam  dalam sabdanya, 

“barangsiapa yang melalukan jual beli pada hari jumat sesudah melakukan shalat 

jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta‟ala akan memberkahi jual belinya sebanyak 

tujuh puluh kali, karena firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang mengatakan 

diatas. (HR. Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir). 

Motivasi kerja islam merupakan hal yang penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan perusahaan, hal itu juga untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan agar bisa terus berkembang dalam menghadapi dunia yang 

semakin kompetitif.  

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan 

tersebut. semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka 

produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan 

akan dapat bertahan dalam persaingan global. 

Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui 

kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang 

optimal. Kinerja karyawan CV Elsy Konveksi dapat diukur melalui penyelesaian 

tugasnya secara efektif dan efisien serta melakukan peran dan fungsinyadan itu 

semua berhubungan linier dan berhubungan positif bagi keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Apabila kinerja menurun dapat dipastikan produktivitas juga menurun. 

Begitu juga yang dialami oleh perusahaan konveksi CV Elsy konveksi ini. Akibat 

adanya karyawan yang melanggar peraturan dari perusahaan seperti tidak datang 

tepat waktu, terlambat dalam mengerjakan deadline pekerjaan, lemahnya 

semangat dalam bekerja, dan keluar masuknya karyawan baru. Berikut ini adalah 

tabel yang menerangkan bahwa kinerja karyawan bagian penjahit pakaian selama 

satu bulan pada semester pertama bulan juli 2019 di CV Elsy Konveksi dapat 

dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Kinerja Penjahit Laki - laki dalam satu bulan 

No Nama Penjahit Hari kerja 

1 Pak Adul 18 

2  Pak Aris 25 

3 Pak Darus 20 

4 Pak Edi 6 

5 Pak Fery 24 

6 Pak Juli 19 

7 Pak Mul 18 

8 Pak Tono 2 

Sumber: CV Elsy Konveksi (2019) 

 

Tabel 1.2 Kinerja Penjahit Perempuan dalam satu bulan 

No Nama Penjahit Hari kerja 

1 Ibu Yus 6 

2  Ibu Atik 12 

3 Ibu Cici 18 

4 Ibu Eva 4 

5 Ibu Endah 24 

6 Ibu Puput 24 

7 Ibu Resti 27 

8 Ibu Rika 10 

9 Ibu Rita 26 

Sumber: CV Elsy Konveksi (2019) 

Sistem yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan adalah sistem 

borongan yaitu dalam setiap harinya seorang karyawan menghasilkan sebanyak 

mungkin hasil jahitan atau potongan yang dikerjakan atau dapat dikatakan tidak 

ada penetapan jatah jahitan dalam satu hari maka setiap penjahit memilih hari 

kerjanya sendiri. Hal ini yang dapat bermasalah kepada perusahaan. Apabila 
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target penjualan tidak tercapai maka perusahaan akan mengalami kerugian atau 

bisa saja pihak konsumen lari dari perusahaan konveksi yang lain. 

Selain dari tabel diatas terdapat masalah lain yaitu absensi dari karyawan 

yang banyak di lalaikan, seperti jam masuk kerja adalah pukul 8.00 WIB namun 

dari karyawan ada yang baru mulai bekerja pada pukul 8.30 WIB atau bahkan 

9.00 WIB. Akibatnya seharusnya pekerjaan yang bisa ia kerjakan lebih banyak 

dan tepat waktu menjadi terbengkalai. Berikut adalah rekapitulasi data mengenai 

data orderan dari tahun ke tahun, data dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut. 

 
Gambar 1.1 Data Orderan tahun 2015-2019 CV Elsy Konveksi 

(Sumber: Data CV.Elsy Konveksi, 2019) 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa orderan pada tahun ke tahun 

mengalami kenaikan namun, pada dua tahun ini belakangan mengalami 

penurunan. sebab yang dapat dilihat adalah karena beberapa sekolah tidak lagi 

memesan seragam sekolah pada  perusahaan ini. Selain karena orderan yang 

mengalami keterlambatan pengantaran juga karena karyawan sering melakukan 

salah jahit dan kesalah lain yang terdapat di seragam tersebut. 

Jika ditinjau dari rumah produksi yang didalamnya terdapat asrama 

perempuan dan asrama laki-laki serta ada beberapa motivasi islam maupun 

motivasi umum dari pemilik untuk bekerja dengan penuh semangat dan 
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mengahrap ridha-Nya semestinya ada perubahan dari karyawan, namun tetap 

masih ada masalah yang dihadapi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, motivasi kerja islami yang baik sangat 

berpengaruh dan diperlukan oleh karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja islami terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti 

pengaruh motivasi kerja islami terhadap kinerja karyawan CV. Elsy Konveksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dikatakan produktifitas 

CV.Elsy Konveksi Pekanbaru masih relatif rendah dan jumlah order yang belum 

tercapai. Oleh sebab itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

pengaruh motivasi kerja islam terhadap kinerja karyawan CV Elsy 

Konveksi Pekanbaru?” 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat motivasi kerja islam karyawan CV. Elsy 

Konveksi 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja islami terhadap kinerja 

karyawan CV. Elsy Konveksi  

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Adapun manfaat bagi peneliti adalah agar mengetahui bagaimana tingkat 

motivasi kerja islami yang dirasakan oleh karyawan apakah berpengaruh bagi 

kinerja perusahaan atau tidak. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

Adapun manfaat bagi perusahaan adalah sebagai rujukan untuk memperbaiki 

motivasi kerja karyawan yang sesuai penerapannya di dalam perusahaan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun hal-hal yang menjadi pembatas masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan mulai bulan juni sampai dengan bulan november 2019 di 

CV Elsy Konveksi Pekanbaru 

2. Responden penelitian merupakan karyawan yang berkerja di CV Elsy 

Konveksi 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian pada penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan 

pada penelitian yang sudah ada sehingga dapat memposisikannya dengan baik. 

Adapun posisi penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Posisi penelitian 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 Motivasi Kerja Islam 

dan Etos Kerja Islam 

Karyawan Bank Jatim 

Syariah Cabang Syariah 

(Bhirawa Anogara 

dan Ari Prasetyo, 

2015) 

Banyaknya 

bermunculan 

lembaga keungan 

syariah di 

Indonesia yang 

menuntut 

meningnya 

ketrampilan dan 

motivasi kerja 

Islam. 

Regresi Linier 

Sederhana 

Motivasi kerja 

Islami secara 

parsial brpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

terhitung besar 

2 Pengukuran Motivasi 

Kerja Panitia 

Pengadaan Barang Atau 

Jasa Pemerintahan 

(Studi Kasus Dinas 

Pendidikan Provinsi 

Jawa Tengah) 

(DarmintoPujotomo, 

Dkk, 2010) 

Hasil pengamatan 

di lapangan yang 

dilakukan oleh 

Bappenas tahun 

2008 menunjukkan 

bahwa 88,65% dari 

peserta ujian belum 

memiliki 

kemampuan dalam 

hal pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah. 

JDS (Job 

Diaghnostic 

Survey) 

Tingkat motivasi 

panitia pengadaan 

pada 

Dinas Pendidikan 

Propinsi Jawa 

Tengah secara 

keseluruhan 

populasi sebesar 

25,37 yang masuk 

dalam tingkat 

motivasi sedang. 

3 Analisa pengaruh 

motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan lama 

kerja sebagai variabel 

moderating (Studi PT 

Coca Cola Amatil 

Jumlah karyawan 

yang keluar masuk 

perusahan yang 

tinggi yang dan 

absensi yang tinggi 

Purposive 

sampling 

dengan 

menggunakan 

moderat 

regresi 

analisys 

Kepuasan kerja 

yang dialami 

karyawan 

berpemgaruh 

terhadap kinerja, 

motivasi kerja yang 

dialami karyawan 
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Indonesia (Central 

Java)) (Deewar 

Mahesa, 2010) 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sedangkan lama 

bekerja tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

4 Analisis Pengaruh 

Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus 

Dinas Perindustrian 

Dan perdagangan Kota 

Semarang) (Lucky 

Wulan Analisa, 2011) 

Karyawan datang 

kerja  

terlambat, istirahat 

lebih awal dan 

terlambat masuk 

bekerja, ada 

pedagang masuk  

ke ruangan yang 

menawarkan 

produk, kurangnya 

sarana dan 

prasarana, pulang  

kerja lebih awal. 

Sehingga 

mengakibatkan 

kinerja karyawan 

menurun. 

Regresi linier 

Berganda 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara motivasi 

kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

DISPERINDAG 

Kota Semarang  

5 Analisi Pengaruh 

Motivasi Kerja Islami 

Terhadap Produktivitas 

Perusahaan (Studi 

Kasus CV Elsy 

Konveksi Pekanbaru) 

(Heny Laraswati, 

2019) 

Keluar masuknya 

karyawan dalam 

waktu yang 

singkat, karyawan 

yang datang 

terlambat 

mengakibatkan 

produktivitas 

menurun 

Regresi Linier 

Sederhana 

Pengaruh Motivasi 

kerja Islam terhdap 

Produktivitas 

Perusahaan 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini, maka dalam 

penyusunan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi penelitiam dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang mendukung dalam 

pengumpulan dan pengolahan data  yang digunakan untuk membantu 

mengolah data. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

laporan penelitian seperti studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, analisa data dan penutup. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan dan pengolahan data berisikan tentang objek penelitian, 

pengumpulan data-data relevan yang akan diolah dan pengolahan data 

dari data-data yang telah di dapat dari objek penelitian. 

BAB V  ANALISA 

Bab ini berisikan tentang hasil dari analisa pengumpulan dan 

pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran 

yang ditujukan pada tempat penelitian yang bersangkutan serta menjawab 

tujuan diadakannya penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Motivasi Kerja  

` Motivasi berasal dari kata latin “movere”yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Motivasi merupakan hasrat didalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut melakukan tindakan. Motivasi diartikan sebagai keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Anoraga dan Prasetyo, 2015). 

Motivasai merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke 

tercapainya tujuan tertentu (Kusumaningtyas, 2016). 

Setiap orang mempunyai motif diri yang tentu bisa berbeda antara orang yang 

satu dengan yang lainnya. Hal dapat diuraikan dengan adanya ciri-ciri motif 

individu sebagai berikut (Priyono, 2008): 

1. Motif itu majemuk, yakni bahwa sesuatu perbuatan tidak hanya mempunyai 

satu tujuan, namun multi tujuan yang berlangsung bersama-sama 

2. Motif dapat beruhah-ubah, maksudnya motif pada seseorang terkadang 

mengalami perubahan karena keinginan manusia dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhannya 

3. Motif berbeda antar individu, hal ini berarti motif sebagai kekuatan atau 

dorongan seseorang melakukan tindakan atau bertingkahlaku, maka akan 

dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. 

4. Motif individu bersifat komplek, yakni pada diri individu akan didapati 

beberapa atau banyak motif diri untuk melakukau tindakan.  

 

2.1.1 Motivasi Individu 

Motivasi menurut Hedjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan adalah 

proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang 

kita inginkan. Dengan demikian motif yang ada pada individu perlu 

dirangsang/didorong/dimotivisir, agar individu tersebut dengan motif yang ada 

pada dirinya dapat, melakukan tindakan atau kerja yang positif, sehingga 



 

10 
 

motifirya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi (Priyono, 

2008). 

Berbicara tentang motivasi kerja individu terdapat 3 hal pokok pertanyaan 

yang diajukan yaitu (Priyono, 2008): 

1. apa yang menjadi penggerak atau sumber tingkah laku seseorang itu? 

2. apa yang mengarahkan atau mengatur tingkah laku seseorang itu? 

3. Bagaimana tingkahlaku itu dipertahankan 

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaanpertanyaan tersebut salah satu 

teori yang dapat dibahas adalah “teori keputusan” atau “Content Theory”. 

Teori akan mencoba menjawah pertanyaan-pertanyaan: kebutuhan apa yang 

diinginkan seseorang untuk diptiaskan dan kebutuhan apa yang mendorong 

mereka untuk bertindak.  

Teori keputusan ini menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan 

sendiri-sendiri, yang rnenyebahkan pada dirinya terdorong dan dimotovisir serta 

mereka bertindak dan bertingkah laku untuk mempengaruhinya.  

Membahas teori keputusan ini banyak dibahas dan menguraikan teori-teori 

Maslow, Mc Gregor, Herzberg, dan nama-nama lainnya. 

a. Teori kebutuhan Maslow 

Menurut Abraham 11. Maslow untuk memutuskan tindakan atau perilaku 

seseorang terdapat pada hirarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar 

teorinya, yaitu: 

1. Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu yaitu 

keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Kebutuhan yang tidak 

terpenuhi akan mempengartihi tingkah laku, akan tetapi kebutuhan yang 

terpenuhi tidak akan memotivisir untuk bertingkah laku sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2.  Kebutuhan seseorang diatur secara hertingkat dan atau berurutan dari 

yang paling dasar sampai yang paling tinggi. 

3. Kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat 

berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling hawah terpenuhi 

secara maksimal  
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Hirarki (tingkatan) kebutuhan seseorang yang akan menggerakkan tingkah 

lakunya dapat digambarkan seperti berikut (Priyono, 2008): 

 
Gambar 2.1 Hirarki Kebutuhan seseorang menurut teori Maslow 

(Sumber: Priyono, 2008) 

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan seseorang yang paling utama 

dan dasar, karena kebutuhan ini merupakan hal untuk mencapai keberlangsungan 

hidup dan kehidupan, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian dan 

tempat tinggal. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi, maka mereka akan 

terdorong bekerja keras untuk memenuhinya. 

Kebutuhan rasa aman akan menjadi pendorong berikutnya manakala 

kebutuhan fisiologis telah terpenuhi. Kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan 

berkaitan dengan keamanan secara ekonomi dan sosial, artinya mereka 

memerlukan rasa aman terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dan penghasilan. 

Bagi seseorang yang kehilangan pekerjaan akan menanggung rasa aman ekonomi 

(penghasilan) dan rasa aman sosial (pengangguran).  

Setelah kebutuhan rasa aman tercapai, maka individu membutuhkan 

komunikasi dan interaksi kelompok dengan pergaulan yang menyenangkan dan 

terciptanya rasa kerja sama yang baik. dengan demikian akan rasa hormat 

menghormati dan rasa kasih sayang antar individu dapat tercipta. 

Kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan dan kebutuhan seseorang untuk 

mendapat penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Mereka akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik walaupun pekerjaan tersebut dirasa sulit, 

berat maupun penuh resiko, sematamata hendak memperoleh penghargaan dari 
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pimpinannya. Kebutuhan aktualisasi diri, rnaksudnya adalah kebutuhan yang 

berkaitan dengan keinginan lebih, keinginan maju maupun keinginan menjadi 

orang “ter”. Kebutuhan ini merupakan tingkatan terakhir dari hirarki kebutuhan, 

dan memang kebutuhan ini menjadi pendorong yang kuat bagi mereka vang 

bekerja telah “mapan” dalam arti semua kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. 

b. Teori X dan Teori Y Mc Gregor 

Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologis, dengan konsepsi 

awalnya bahwa manusia mempunyai sifat-sifat yang saling bertentangan 

yang ekstrim, misalnya pada diri seseorang akan bertingkah laku lemah 

lembut, penyanyang, simpatik, penurut dan lainnya. Namun pada saat lain 

manusia juga dapat bertingkah laku kasar, membenci, suka mengganggu dan 

lain sebagainya. Dari dua sisi sifat ini lalu dikembangkan menjadi 2 teori 

yaitu teori x dan teori y.  

Penelitian yang dilakukan pada manajer-manajer “tradisional”, maka 

diperoleh hasil bahwa mereka para manajer tradisional bekerja berdasarkan 

kerangka konsep yang merupakan titik ekstrim negatif dengan kata lain 

mereka menggunakan teori x. Manajer yang menggunakan teori x 

memandang bawahan sebagai memiliki ciri-ciri (sifat) sebagai berikut: 

1. pada umumnya mereka (orang) tidak suka bekerja, untuk itu sedapat 

mungkin mereka menghindari pekerjaan. 

2. mereka (orang bawahan) tidak senang diarahkan 

3. mereka lebih senang menghindari tanggungjawab 

4. mereka tidak mempunyai ambisi 

5. mereka mempunyai sifat pasif 

Untuk kesemuanya itu maka manajer harus melakukan tindakan dalam 

memanfaatkan bawahan dengan perlakuan: 

1. Mereka perlu dipaksa bekerja dengan berbagai peraturan ketat. 

2. Mereka perlu diperintah dan diancam. 

3. Mereka perlu diawasi secara ketat. 

4. Dan lain sebagainya yang membuat bawahan agar dapat me;lakukan 

pekerjaan dan bertanggungjawab. 
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Pada sisi lain Gregor mencoba meneliti lebih lanjut pada para manajer 

modern, yang diperoleh gambaran bahwa mereka sudah melakukan 

pendekatan yang lain yang lebih positif yang merupakan kebalikan dari 

pendekatan dengan teori x, yaitu mereka menggunakan teori y. Menurut 

teori v maka para manajer memandang para bawahannya memiliki ciri-ciri 

(sifat) sehagai herikut: 

1. Mereka akan menghindari adanya “titre clocks”. 

2. Menghindari adanya peraturan dan pengawasan yang ketat 

3. Mereka bekerja berdasarkan sasaran (manajemen objective)  

4. Pengambilan keputusan secara demokratis. 

5. Dalam bekerja dengan bawahan mengutamakan partisipasi. 

6. Mereka melakukan usaha penyusunan “job enrichment” yang jelas. 

 

2.1.2 Motivasi Kerja Islam 

Motivasi kerja islam adalah komitmen terkait pekerjaan yang berasal dari 

hubungan seorang karyawan dengan tuhannya (Rahman, 1995). Selama ini 

banyak orang bekerja untuk mengejar materi belaka demi kepentingan duniawi, 

mereka tak sedikitpun mempedulikan kepentingan akhirat kelak. Oleh karena itu 

sebaiknya pekerja perlu memiliki motivasi yang dapat memberikan kepribadian 

yang baik dan dibenarkan oleh Islam. 

Istilah kerja dalam Islam bukan semata mata merujuk kepada mencari 

rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang 

maupun malam dan tak lenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan 

atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, 

keluarga, maupun masyarakat disekitarnya (Anoraga dan Prasetyo, 2015).  

Manusia dalam aktivitas kebiasaannya memiliki semangat untuk 

mengerjakan sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh 

dirinya memiliki suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti 

untuk melangsungkan kehidupannya tentram, rasa aman dan sebagainya. Firman 

Allah Ta‟ala artinya: “Katakanlah, Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan 
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keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan 

mengetahui. (QS Az Zumar: 39). 

Ayat-ayat diatas menyuruh dan memotivasi kita untuk bekerja. Dengan 

bekerja kita bukan hanya mendapat penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan, 

tetapi juga untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Seorang 

muslim harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta‟ala. Hendaknya 

para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka 

lakukan, karena tujuan utama dari bekerja menurut Islam adalah memperoleh 

keridhaan Allah Ta‟ala.  

Istilah kerja dalam Islam bukan semata mata merujuk kepada mencari 

rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang 

maupun malam dan tak lenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan 

atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, 

keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. 

Pekerja yang baik memiliki motivasi yang tinggi dan mempunyai dedikasi 

yang tinggi untuk perusahaan lebih-lebih untuk agama, bangsa dan negara. 

Berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi bekerja menurut islam 

(Anogara dan Prasetyo, 2015): 

1. Niat baik dan benar (Mengharap ridha Allah Ta’ala) 

Seseorang harus mengetahui apa niat dan motivasi bekerja, niat inilah yang 

akan menentukan arah pekerjaannya. Jika niat bekerja hanya untuk 

mendapatkan gaji, maka hanya itulah yanga akan ia dapat. Namun bila 

niatnya adalah untuk bekerja mencari dan mendapatkan harta yang halal lagi 

berkah, menafkahi keluarga, dan semata-mata untuk mendapatkan ridha dan 

surga-Nya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Ciri-

ciri orang yang bekerja dengan niat baik adalah: 

a. Mengharapkan pahala sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. 

b. Rezeki yang halal merupakan salah satu dorongan bekerja. 

c. Memandang pekerjaannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta’ala. 

d. Bekerja sebagai pengabdian kepada Allah Ta’ala. 
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2. Takwa dalam bekerja 

Terdapat dua pengertian dari takwa yang dimaksud, yang pertama adalah taat 

melaksanakan perintah dan taat menjauhi apa-apa yang dilarang. Kedua, 

sikap tanggungjawab seorang muslim terhadap keimanan yang telah diyakini 

dan diikrarkannya. Orang bertakwa dalam bekerja adalah orang yang 

bertanggungjawab terhadap segala tugas yang telah diamanahkan kepadanya. 

Orang yang bertakwa juga akan selalu menampilkan sikap-sikap positif, 

karen itu orang yang bertakaw dalam bekerja akan menampilkan sikap-sikap 

berikut: 

a. Bekerja dengan cara terbaik sebagai wujud tanggungjawab terhadap kerja 

dan tugas yang telah diemban dan diamanhkan padanya. 

b. Menjauhi segala bentuk kemuingkaran untuk dirinya dan oranglain dalam 

bekerja. Seperti tidak bermalas-malasan dan merugikan rekan kerja. 

c. Taat pada aturan yang berlaku di tempat kerjanya. 

d. Selalu ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 

3. Tulus ikhlas dalam bekerja  

Ikhlas adalah syarat diterimanya amal perbuatan manusia disisi Allah Ta’ala. 

Ikhlas berati memurnikan niat hanya mengharap Wajah-Nya dalam beribadah 

yang diperintah kepada-Nya. Namun untuk pekerjaan yang sifatnya duniawi 

seseorang bisa meniatkan ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah jika 

diniatkan untuk ibadah kepada-Nya. Ciri-ciri orang yang bekerja dengan 

ikhlas adalah: 

a. Menjalankannya dengan mengharap apa yang ada disisi-Nya. 

b. Bekerja dengan tulus walaupun pekerjaannya berat. 

c. Penuh semangat dalam mengerjakan pekerjaannya. 

d. Tidak pamrih atau mengharap balasan atau pujian dari manusia tidak pula 

riya’. 

 

2.1.2.1 Konsep Rizki dalam Islam 

Konsep rizki dalam islam dibagi dalam beberapa kesimpulan, antara lain 

(Nurbaits, 2017): 
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1. Prinsipnya bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi 

tanggungjawab kita, hakekatnya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu 

wata‟ala dan bukan kepala keluarga. Semua makhluk yang berakal maupun 

yang tidak berakal rizkinya telah dijamin oleh Allah. 

Dalilnya adalah diantaranya, firman Allah subhanahu wa Ta‟ala, 

ِ ِسْصقُهَب ٍْ َداثٍَّخ فِي اْْلَْسِض إَِّلَّ َعهًَ َّللاَّ  َوَيب ِي

Artinya:“Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah 

yang menanggung rizkinya”. (QS. Hud: 6). 

Dalil hadits dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu „anhu, Nabi Shallallahu „alaihi 

wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. 

هِِه وَ  ًَ بٍد ثَِكْزِت ِسْصقِِه َوأََجهِِه َوَع ًَ وَح َويُْؤَيُش ثِأَْسثَِع َكهِ هَُك فَيَْنفُُخ فِيِه انشُّ ًَ ًٌّ أَْو َسِعيذ  ثُىَّ يُْشَسُم اْن َشقِ  

“Kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan 

untuk mencatat 4 takdir, takdir rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan 

atau Kepala keluarga yang bekerja hanya sebagai perantara untuk rizki yang 

Allah berikan bagi anak-anaknya.  

Prinsip ini bukan mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam tidak 

bekerja. Karna beberapa sebab, yaitu: 

a. Rizki manusia memang susah ditakdirkan, namun takdir itu rahasia Allah 

Subhanahu wata‟ala yang tidak kita ketahui dan tidak boleh menjadi 

alasan. 

b. Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tawakkal tidak 

menghilangkan ikhtiar atau usaha mencari rizki. 

2. Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menhabiskan semua jatah rizkinya. 

Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah Subhanahu 

wata‟ala sampai dia mati. 

Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, 

 َ ْصَق ، ارَّقُىا َّللاَّ َم ِسْصقَهُ ، فاَل رَْسزَْجِطئُىا انشِّ ًِ ىَد َحزًَّ يَْسزَْك ًُ ٍْ يَ ٌَّ أََحَذُكْى نَ  أَيُّهَب اننَّبُط ، أَيُّهَب اننَّبُط ، إِ

هُىا فِي انطَّهَِت ، ُخُزوا َيب َحمَّ ، َوَدُعىا َيب َحُشوَ  ًِ  َوأَْج

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai 

sempurna jatah rezekinya, karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian 

terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah 
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rezeki dengan baik, ambil yang halal dantinggalkan yang haram.” (HR. 

Baihaqi dalam sunan al-Kubro 9640, dishahihkan Hakim dalam Al-

Mustadrak 2070 dan disepakati Ad-Dzahabi) 

3. Hakekat dari rizki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita 

manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki 

kita. 

Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, 

ٍُ آَدَو َيبنًِ َيبنًِ  ٍْ َيبنَِك إَِّلَّ َيب أََكْهَذ فَأَْفنَْيَذ أَْو نَجِْسَذ فَأَْثهَْيَذ أَْو  –قَبَل  –يَقُىُل اْث ٍَ آَدَو ِي َوهَْم نََك يَب اْث

ْقَذ فَأَْيضَ  ْيذَ رََصذَّ  

”Manusia selalu mengatakan, “Hartaku… hartaku…” padahal hakekat dari 

hartamu wahai manusia hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa 

yang kami gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan, sehingga 

tersisa di hari kiamat”. (HR. Ahmad 16305, Muslim 7609 dan yang lainnya). 

4. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wata‟ala atas semua harta kita. 

5. Prestasi manusia itu adalah seberapa banyak dia memberikan  manfaat bagi 

umat bukan seberapa banyak hartanya. 

 

2.1.2.2 Motivasi Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam kepada Pemuda 

Muslim agar Rajin Bekerja 

Islam mengajarkan kepada kita bahwa bekerja adalah salah satu bagian 

didalam menjari karunia Allah Subhanahu wata‟ala. Islam bukan mengajarkan 

kepada pemeluknya untuk terus beribadah tanpa ada bekerja sepanjang hari, 

karena bagi seorang suami atau penanggung nafkah ada dua kewajiban yaitu 

kewajiban untuk akhiratnya dan untuk dunianya.  

ٌَ يَىْ  َكبِح يََخبفُى اَلِح َوإِيزَبِء انضَّ ِ َوإِقَبِو انصَّ ٍْ ِرْكِش َّللاَّ ب رَزَقَهَُّت فِيِه اْنقُهُىُة ي  ِسَجبل  ََّل رُْهِهيِهْى رَِجبَسح  َوََّل ثَْيع  َع

 َواْْلَْثَصبس

 “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 

jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) 

membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nur : 37) 
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“Tidaklah seseorang makan lebih baik dari makanan yang berasal dari 

kerjanya. Dan sesungguhnya Nabi Daud „alaihissalam makan dari hasil kerjanya 

sendiri.” (HR. Bukhari 3/57 no. 2072) 

Pada sebuah kesempatan, Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizhahullah 

ditanya, “Ada seorang pemuda, ia mampu bekerja tapi enggan bekerja. Apa 

pendapat anda?” (Konsultasisyariah.com, Bagimu pemuda malas, nan enggan 

bekerja) 

Beliau menjawab: Pendapatku sama dengan pendapat Ibnu Mas’ud radhiallahu 

„anhu,  

 أسي انشبة فيعججني فأسأل عٍ عًهه فيقىنىٌ َّل يعًم فيسقط يٍ عيني

“Aku melihat seorang pemuda, ia membuatku kagum. Lalu aku bertanya kepada 

orang-orang mengenai pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak bekerja. 

Seketika itu pemuda tersebut jatuh martabatnya di mataku.” 

Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang 

kulit tangannya kasar, beliau bersabda,  

“Tangan ini dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya,” 

Beliau Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,  

“Jika kiamat telah datang, dan ketika itu kalian memiliki cangkokan 

tanaman, maka tanamlah!” 

Beliau Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, 

“Seseorang itu sudah dianggap sebagai pendosa jika ia menelentarkan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya” 

Jika seseorang duduk di masjid menyibukkan diri dalam urusan agama, 

menuntut ilmu agama atau beribadah namun menelantarkan orang yang menjadi 

tanggungannya, ia adalah seorang pendosa. Ia tidak paham bahwa bekerja untuk 

menjaga iffah dirinya, istrinya dan anak-anaknya adalah ibadah. Terdapat hadits 

shahih dari Rasulullah shallallahu„alaihi wa sallam, 

 “Petugas pengantar sedekah untuk janda dan orang miskin bagaikan 

mujahid di jalan Allah.”  

Amirul mukmini Umar radhiallahu anhu berkata: 
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“Wahai para pembaca Qur’an (yaitu ahli ibadah), angkatlah kepada kalian, 

sehingga teranglah jalan. Lalu berlombalah dalam kebaikan. Dan janganlah 

menjadi beban bagi kaum muslimin.”  

Maksud jangan menjadi beban bagi kaum muslimin adalah setiap muslim 

itu wajib bekerja untuk memenuhi nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Karena 

jika tidak kaum musliminlah yang akan menanggung beban salah seorang muslim 

itu. 

Salah satu ulama salaf Ayyub Sikhtiani berkata, “Konsistenlah pada usaha 

dagangmu, karena engkau akan tetap mulia selama tidak bergantung pada orang 

lain.” 

 Agama kita tidak mengajak kita untuk miskin. Ali radhiallahu anhu 

berkata, “Andaikan kefakiran itu berwujud seorang manusia, sunggung akan aku 

bunuh ia.” 

 Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, “Ya Allah, aku 

berlingdung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran” 

Kepada orang yang malas bekerja kami nasehatkan, perbaikilah niat Anda 

dan carilah penghasilan yang halal, bertaqwalah kepada Allah dan tetap berada 

dalam ketaatan. Bersemangatlah untuk menghadiri perkumpulan penuntut ilmu 

dan menghadiri majelis ilmu dengan tanpa menelantarkan orang yang menjadi 

tanggungan anda. Orang yang inginnya meminta-meminta dari orang lain, Allah 

akan membukakan baginya pintu kefaqiran. Orang yang bekerja, dialah orang 

yang kaya. Karena kekayaan hakiki bukanlah harta, melainkan kekayaan jiwa. 

Orang yang kaya jiwanya tidak gemar meminta-minta kepada orang lain.  

Diterjemahkan oleh Yulian Purnama dari Fatawa Syaikh Masyhur Hasan Salman, 

fatwa no.94 

 

2.1.3 Kinerja Kerja 

Kinerja merupakan suatu prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil 

kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan (Amaliah Dkk, 

2014).  
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Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan 

pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan merupakan sesuatu 

yang dihitung dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat 

bahwa kinerja setiap hari pada perusahaan dan perseorangan terus mengalami 

peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Amaliah dkk, 2014). 

Kinerja karyawan dapat mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada 

organisasi antara lain termasuk (Amaliah dkk, 2014): 

1. Kuantitas Kerja 

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume 

kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya. 

2. Kualitas Kerja 

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan 

volume kerja. 

3. Pemanfaatan waktu 

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. 

4. Tingkat kehadiran 

Asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran pegawai di 

bawah standar kerja yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan 

mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan 

5. Kerjasama 

Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan akan 

mempengaruhi keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama antar karyawan 

dapat ditingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi karyawan dengan 

baik. 

 Sementara itu, indikator kinerja karyawanadalah sebagai berikut (Guritno 

dan Waridin, 2005): 

1. Mampu meningkatkan target pekerjaan 

2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

3. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan 

4. Mampu menciptakan kreatifitas dalam menyelesaikan pekerjaan 

5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan 
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Berdasarkan keseluruhan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan merupakan output dari penggabungan faktor-faktor yang penting yaitu 

kemampuan dan minat, penerimaan seorang pekerja atas penjelasan jabaran tugas 

dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Maka semakin tinggi indikator-

indikator diatas, maka akan semakin besarlah kinerja karyawan yang 

bersangkutan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anatra lain (Amaliah, 2014): 

1. Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja) 

2. Pendidikan 

3. Keterampilan 

4. Manajemen kepemimpinan 

5. Tingkat penghasilan 

6. Gaji dan kesehatan 

7. Jaminan sosial  

8. Iklim kerja 

9. Sarana dan prasarana 

10. Teknologi 

11. Kesempatan berprestasi 

Kinerja dapat berkurang apabila salah satu faktor ini berkurang atau tidak 

ada. Salah satu faktor tersebut dapat mempengaruhi faktor lainnya. Misalnya saja 

karyawan yang mempunyai keterampilan dan kreatifitas tinggi namun mesin yang 

digunakan tidak memadai, atau misalnya pemimpin tidak mampu memberikan 

motivasi kepada pekerja agar semangat dalam melaksanakan kewajibannya. Maka 

kinerja tidak akan maksimal. 

 

2.2 Metode Regresi Linier Sederhana 

2.2.1 Regresi Linier 

Ukuran statistik ini digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah 

variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Jika variabel 

dependen dihubungkan dengan sebuah variabel independen, persamaan regresi 

yang dihasilkan adalah regresi linier sederhana. Jika variabel independennya lebih 
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dari satu, maka regresi yang dihasilkan adalah regresi linier berganda (multiple 

linier regression). Namun apabila variabel yang digunakan hanya satu maka 

regresi yang dihasilkan adalah regresi linier sederhana (Priyono, 2016). 

Persamaan regresi linier dari X terhadap Y dirumuskan: 

   a + bx ................................................ (2.1) 

keterangan : 

y = Variabel akibat (Dependent)  

x = Vaktor penyebab (Independent)  

a = Konstanta  

b= Koefisien regresi (kemiringan), besar response yang disebabkan 

oleh  predictor 

 

2.2.2 Populasi dan Sampel 

Salah satu konsep yang berhubungan dengan sampel adalah populasi. 

Maka populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. Sementara itu, 

sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, 

sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi bukan populasi 

itu sendiri. 

Untuk membuat sebuah batasan populasi, terdapat tiga kriteria yang harus 

terpenuhi, yaitu isi, cakupan, dan waktu. Kita ambil contoh sebagai berikut. Jika 

akan melakukan penelitian tentang kemampuan berlahan industri kecil di daerah 

kasongan, rumusan populasi yang baik adalah industri kecil di daerah Kasongan.  

Berkaitan dengan populasi, ada satu istilah penting yang berguna dalam 

pengambilan sampel, yaitu kerangka sampel (sampling fram). Kerangka sampel 

adalag daftar nama seluruh anggota populasi. Namun, tidak selamanya kerangka 

sampel kita butuhkan tersedia. Oleh karena itu, materi tentang teknik penarikan 

sampel ini akan juga menjelaskan apa yang tersedia jika kerangka sample yang 

dibutuhkan tidak tersedia. 
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2.2.3 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Instrumen dikatakan valid berati menunjukan bahwa alat ukur tersebut 

yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut itu valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur responden yang akan dievaluasi atau diteliti (Sugiono, 2004 

dikutip dalam Janti, 2014). Maka kemudian instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur ketepatan hasil atau dapat 

dkatakan validitas adalah sejauh mana suatu alatukur tepat dalam mengukur data. 

Suatu variabel atau pertanyaan dikatakan valid apabila skor variabel atau 

pertanyaan itu berkorelasi secara signifikan dengan skor total. Berikut adalah 

rumus dari uji validitas. 

rxy 
N(    ) (  )(  )

√( (  2) (  )2( (  2) (  2)2))
 .......................................... (2.2) 

 

 Keterangan :  

 rxy = Koefisien korelasi antara variabel x  dan variabel y  

 ∑xy = Jumlah perkalian antara variabel x dan variabel y 

 ∑x2 = Jumlah Dari Kuadrat nilai x 

 ∑y2 = Jumlah dari kuadrat nilai y 

 (∑x)2 = Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

 (∑y)2 = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan 

 

2.2.4 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama. 

Penelitian memerlukan data yang betul-betul valid dan reliabel. Dalam rangka hal  

ini, dengan demikian kuesioner sebelum digunakan sebagai data penelitian 

primer, terlebih dahulu diujicobakan ke sampel uji coba penelitian. Uji coba ini 

dilakukan untuk mendapatkan bukti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam melakukan fungsi penguukurnya. Pertanyaan dikatakan reliabel atau 



 

24 
 

konsisten apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari masa ke masa. 

Umumnya pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shoot atau 

hanya sekali pengukuran dengan beberapa pertanyaa. Pengujuan reliabilitas 

dimulai dengan melakukan pengujian validitas terlebih dahulu. Jika pertanyaan 

tidak valid maka pertanyaan tersebut dibuang kemudian pertanyaan-pertanyaan 

yang valid akan diukur uji reliabilitasnya (Janti, 2014). 

Uji reliabilitas berfungsi untuk menetapkan apakah kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan 

menghasilkan data-data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen 

mencirikan tingkat konsistensi.  

Banyak rumus yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitas 

diantaranya adalah rumus Spearman Brown: 

r11 
2.rb

1 rb
 .............................................. (2.3) 

Keterangan: 

r11  = Nilai reliabilitas 

rb = nilai koefisien korelasi 

 

2.2.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

tersebut variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilihat dari grafik Normal P-Plot of 

regression standardized residual, menyatakan bahwa dimana titik-titik menyebar 

atau memencar secara luas mengikuti fungsi distribusi normal yaitu seiringnya 

mengikuti garis z diagonal (Maharlin, 2013). 

 

2.2.6 Uji Heteroskedastisitas 

Heteoskedastisitas merupakan uji asusmsi klasik yang menyatakan data 

memiliki varian yang konstan atau tidak. Asumsi ini dapat diperiksa dengan uji 
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breussch-Pagan dan uji white, keduanya menguji H0 : Homoskedatisitas H1 : 

Heteroskedatisitas (Harlan, 2018). Nilai yang menunjukkan signifikan bila 

menunjukkan lebih besar dari 0,05 berati H0 diterima H1 ditolak. Apabila nilai 

signifikan kecil dari 0,05 H0 ditolak H1 diterima. 

2.2.7 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Gozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Auto korelasi muncul karena observasi 

waktu berkaitan satu sama lain (Dewi dkk, 2015) 

 

2.2.8 Uji T 

Pengujian T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (X1, X2,.....,Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut: 

 ....................................... (2.4) 

keterangan: 

bi = koefisien regresi variabel i 

Sbi = standart error variabel i 

 

2.2.9 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan 

antar variabel dalam pengertian yang jelas berupa persentase. Koefisien 

determinasi akan menjelaskan seberapa besar variasi sebuah variabel bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau varian pada variabel yang lain (Ashari dkk, 2005). 

  

t hitung = 
bi

Sbi
 



 

26 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian merupakan uraian seluruh kegiatan yang dilakukan 

sebelum penelitian berlangsung mulai dari awal proses penelitian sampai akhir 

penelitian dalam bentuk flowchart untuk mengarahkan serta mempermudah 

memahami tahapan proses penelitian. Berikut tahapan dalam penelitian ini: 

Survei Pendahuluan

Studi Pustaka

Mulai

A

Pengumpulan Data

1. Data primer (Observasi Lapangan)

    - Data Kuesioner

2. Data Sekunder (Data Perusahaan)

    - Profil Perusahaan

    - Data Penilaian Kinerja karyawan

    - Data abensi karyawan 

1. Uji Validitas

2. Uji Reliabilitas

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

b. Uji Heteroskedatisitas

c. Uji Asumsi Klasik

3. Uji Regresi Linier Sederhana

-Uji t parsial

-Koefisien Determinasi

Rumusan Masalah
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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A

Analisa Data

Kesimpulan dan Saran

Selesai
 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan ketika mengunjungi perusahaan tempat 

penelitian berlangsung. Survei dilakukan dengan cara mengamati setiap proses 

yang ada di lantai produksi dan bagaimana pemberian motivasi kepada pekerja 

selama pekerjaan dan diluar pekerjaan serta melihat apa saja sarana yang 

diberikan guna menunjang motivasi. Setelah melakukan pengamatan maka 

dilakukan wawancara secara langsung kepada pekerja dan pihak perusahaan. 

 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan motivasi 

kerja, faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, jenis motivasi kerja, motivasi 

kerja islam dan beberapa metode yang akan digunakan. Studi pustaka diperlukan 

untuk memperoleh teori-teori yang menjadi landasan dalam melaksanakan 

penelitian yang sesuai dengan langkah yang akan dilakukan. Tujuan teori-teori  

dalam studi pustaka untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data, 

menganalisa data dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Sumber pendukung dalam penelitian diambil dari buku dan jurnal yang memuat 

teori-teori yangberkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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3.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan diteliti.Perumusan 

masalah ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan yang mungkin 

terdapatdiperusahaan. Pada rumusan masalah ini akan dijelaskan tentang 

“Bagaimana pengaruh motivasi kerja islam terhadap kinerja karyawan CV Elsy 

Konveksi Pekanbaru?” Berdasarkan rumusan masalah ini dapat dilihatmasalah 

yang seharusnya diperbaiki. 

 

3.4 Penetapan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pernyataan arah yang akan dicapai dan 

penindaklanjutan identifikasi masalah. Dengan kata lain, tujuan 

penelitianmengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban 

ataspermasalahan. Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

3. Untuk menganalisa tingkat motivasi kerja islam karyawan CV. Elsy Konveksi 

4. Untuk menganalisa pengaruh motivasi kerja islami terhadap kinerja karyawan 

CV. Elsy Konveksi  

Kemudian manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

3. Manfaat bagi peneliti 

Adapun manfaat bagi peneliti adalah agar mengetahui bagaimana tingkat 

motivasi kerja islami yang dirasakan oleh karyawan apakah berpengaruh bagi 

kinerja perusahaan atau tidak. 

4. Manfaat bagi Perusahaan 

Adapun manfaat bagi perusahaan adalah sebagai rujukan untuk memperbaiki 

motivasi kerja karyawan yang sesuai penerapannya di dalam perusahaan. 

 

3.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu diperhatikan supaya persoalan yang dibahas tidak 

keluar dari tujuan yang akan dicapai dan masalah yang akan dicari solusinya. 

Penelitian ini dibatasi oleh peneliatian ini di lakukan pada bulan juni hingga 

november 2019 dan kuesioner hanya dilakukan pada karyawan CV Elsy 

Konveksi. 
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3.6 Penetapan Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling 

3.6.1 Populasi 

Sebelum melakukan penyusunan kuesioner, maka terlebih 

dahuludilakukan penentuanpopulasi yang akan diteliti dan menentukan sampel 

yangakan diambil.Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri 

yangsama (spesies) yang hidup ditempat yang sama dan memiliki 

kemampuanberproduksi diantara sesamanya. Dalam penelitian ini populasi 

merupakan keseluhan subjek penelitian yaitu seluruh karyawan CV Elsy 

Konveksi Pekanbaru sebanyak 40 orang. 

 

3.6.2 Sampel 

 Sampel yang digunakan  berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2014).  

n 
N

1 Ne2
 .................................... (3.1) 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 

Berdasarkan rumus slovin di atas jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dengan batas toleransi dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebagai 

berikut : 

n 
N

1 Ne2
 

n 
40

1 40(0,05)
2
 

n 
40

1 40(0,0025)
 

n 
40

1 0,1
 

n 
40

1,1
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n 36,3636 atau    

Jadi berdasarkan dari hasil perhitungan sampel menggunakan rumus slovin yaitu 

sebanyak 37 responden di CV Elsy Konveksi Pekanbaru. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data salah satu komponen penelitian yang penting, 

data yang digunakan dalam penelitian haruslah data yang akurat. Data 

yangdibutuhkan pada penelitian iniadalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yangdikumpulkan secara langsung dari 

objekpenelitian, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui 

hasilkuesioner dan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada 

karyawan diPerusahaan. 

2. Data SekunderData sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

data yangsudah ada di CV Elsy Konveksi tersebut. Data sekunder adalah 

datayang sudah tersedia pada perusahaan seperti profil perusahaan, 

strukturorganisasai karyawan, data absensi karyawan, data jumlah 

produksi dan data jumlah karyawan pada Tahun 2015- 2019. 

3. Penyebaran kuesioner 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini ditujukan kepada karyawan yang 

ada di CV Elsy Konveksi  Pekanbaru. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan isi kuesioner pada jawaban terhadap pertanyaan yang 

diberikan. Setelah itu dilakukan rekapitulasi data apabila jawaban 

responden telah terkumpul dan diperiksa kelengkapannya,dimana dalam 

hal ini rekapitulasi kuesioner dilakukan dengan Microsoft Excel. 

 

3.8 Uji Validitas  

Uji validitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kecermatan dan ketepatan instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat 

diukur sesuai fungsi ukurnya. Instrumen dapat dikatan valid apabila dapat 
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mengukur apa yang seharusnya diukur oleh instrumen secara tepat (Sumarni dan 

Wahyuni, 2006).  

 

3.9 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Reabilitas diukur dengan uji statistik 

cronbach’s alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach’ alpha > 0,60 (Imam Ghozali, 2005). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada 38 responden dengan 

jumlah item pernyataan sebanyak 21 item. Perhitungan reliabitas atas instrumen 

penelitian menggunakan Cronbach Alpha, dengan menggunakan Software SPSS 

16. 

 

3.10 Uji Asusmsi Klasik 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi data yang digunakan mempunyai penyimpangan data atau 

tidak. Dalam hal ini uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedatisitas dan uji autokorelasi.  

1. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji ststistik untuk mengetahui apakah adapa pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat harus dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah sebaran data normal atau tidak bisa 

dilihat pada aplikasi SPSS dengan tabel atau dengan histogram. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas adalah alat menguji data apakah sebaran data konstan 

atau tidak dengan membandingkan nilai signifikan yang dihitung apakah 

lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil. Jika lebih besar berati sebaran data 

dikatakan homoskedatisitas atau konstan namun apabila nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 maka sebaran data heteroskedatisitas atau tidak 

konstan. 

3. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel 

mempunyai korelasi atau tidak. Cara mengujinya yaitu dengan melihat tabel 

DW (durbin-watson) dengan n sebanyak sampel yang diuji. Kemudian 

dilihat nilai dL dengan dU. 

 

3.11 Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada 

tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan 

analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop 

(tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). 

Analisis regresi dapat meramal atau memperkirakan nilai variabel bebas lebih 

akurat. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya (variabel x) 

berpangkat paling tinggi satu. Regresi linier sederhana, yaitu regresi linier yang 

hanya melibatkan 2 variabel (variabel x dan y) (Ali Hasan, 2008).  

 

3.11.1 Uji T 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas secara individual alam menerangkan variasi variabel terikat. (Sugiyono, 

2009). 

1. Menentukan formulasi hipotesis  

Ho : b1 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas        

(x) terhadap variabel terikat (y) 

Ha : b1 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (x) 

terhadap variabel terikat (y) 

2. Menentukan derajat kepercayaan 95%  atau 0,05 

3. Menentukan signifikan 

Nilai signifikan (P value) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Nilai signifikan (P value) ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 

3.11.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien 
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determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu 

variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain 

(Ashari dkk, 2005). 

 

3.12 Analisa Data  

Analisa dilakukan setelah melihat hasil pengolahan data, analisa dilakukan 

untuk mengetahui masalah yang terjadi serta evaluasi yang seharusnya dilakukan 

untuk perbaikan permasalahan yang ditimbulkan.Analisa tersebut akan 

mengarahpada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada perumusan 

masalah. 

 

3.13 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian. Disampaikan secara singkat dan 

jelas agar dapat dipahami isi dari penelitian tersebut.Saran yangdiberikan 

diharapkan bersifat membangun untuk tahap perbaikan selanjutnya. 

  



 

34 
 

BAB VI  

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian di CV Elsy Konveksi 

pada bab sebelumnya maka ditarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja islami secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Elsy Konveksi karena t hitung (11,755) memiliki nilai yang 

lebih besar dibanding t tabel (1,688) ,yang berarti semakin tinggi motivasi 

kerja islami maka semakin tinggi pula kinerja karyawan CV Elsy Konveksi.  

2. Pengaruh motivasi kerja islami dapat dilihat pada tanggapan responden 

tertinggi pada pernyataan 2, 7 dan  11 yaitu  

a. Penyataan nomer 2 “Kewajiban Anda adalah beribadah dan mencari 

rezki” artinya variabel niat baik dan benar. 

b. Penyataan no 7 “ setiap memulai pekerjaan selalu diawali dengan berdo’a 

agar pekerjaan terasa lebih mudah” artinya variabel taqwa dalam bekerja. 

c. Pernyataan no 11 “bekerja secara profesional, disiplin dan amanah adalah 

karakter seorang muslim” artinya variabel taqwa dalam bekerja. 

3. Peningkatan motivasi kerja islami berpengaruh dengan meningkatnya kinerja 

karyawan sebesar 0,478. Kontribusi bepengaruhnya motivasi kerja islami 

adalah sebesar 79,4% terhadap kinerja karyawan dan sisanya sebesar 21,6% 

adalah pengaruh faktor lain diluar model penelitian misalnya faktor 

kepemimpinan, pelatihan kerja dan sebagainya. 

 

6.2 Saran 

6.2.1. Bagi CV Elsy Konveksi 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka saran dari penulis sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak CV Elsy Konveksi untuk diterapkan atau peneliti 

selanjutnya sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan hasil penilitian didapatkan hasil bahwa variabel motivasi kerja 

islami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan. Hal ini berarti jika karyawan termotivasi secara islami maka 

kinerja karyawan dapat meningkat.  

2. Selain itu, karyawan dapat lebih semangat dalam bekerja mencari nafkah dan 

orietasinya adalah akhirat yang diaharapkan akan bekerja secara profesional 

karena karyawan selalu merasa diawasi oleh Rabbnya. Maka hendaknya 

perusahaan dapat memberikan motivasi bisa berupa nasehat rohani, 

penghargaan karyawan yang berprestasi, mengadakan shalat berjamaah setiap 

waktu shalat dan lain-lain. 

 

6.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dikarenaan banyaknya kekurangan dari penelitian ini disebabkan 

sedikitnya referensi dan pemilihan variabel yang diujikan sehingga hanya fokus 

pada satu variabel bebas maka diharapkan dapat menambah variabel yang 

diujikan kembali untuk memperkuat penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran A Kuesioner  

Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan 

CV Elsy Konveksi 

Hal : Permohonan Mengisi Kueisioner 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Saudara/i: 

Karyawan Cv Elsy Konveksi 

Di Pekanbaru 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi saya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Islam Terhadap Kinerja 

Karyawan CV Elsy Konveksi”, maka saya: 

Nama  : Heny Laraswati 

NIM  : 11552205510 

Status  : Mahasiswa Prodi Teknik Industri Fak. Saintek UIN 

SUSKA Riau  

 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i karyawan CV Elsy 

Konveksi untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Agar penelitian 

dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka dimohon 
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Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk mengisi kuesioner ini dengan 

sejujur-jujurnya. 

Penelitian ini tidak berpengaruh kepada apapun, sehubungan 

dengan ini saya menjamin kerahasiaan data Bapak/Ibu/Saudara/i dan 

hanya untuk kepentingan ilmiah. 

Demikian permohonan saya sampaikan atas perhatian dan 

kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

Hormat Saya, 

 

 

 

Heny Laraswati 
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KUESIONER PENELITIAN 

A.  Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Jenis kelamin : 

3. Usia  :  

4. Pendidikan : 

 

B.   Petuntuk Pengisian 

 Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan 

pendapat Anda: 

1. Sangat sejutu (SS) 

2. Setuju (S) 

3. Netral (N) 

4. Kurang setuju (KS) 

5. Tidak Setuju (STS) 

 

VARIABEL MOTIVASI KERJA ISLAM (X) 

No Pernyataan Tanggapan 
SS S N KS TS 

 Variabel Motivasi Kerja Islami (X1)  

1 
Bekerja semata-mata hanya untuk beribadah 

mencari keridoan Allah 

     

2 
Kewajiban Anda adalah beribadah dan 

mencari Rezki 

     

3 
Segala pekerjaan yang dilakukan adalah atas 

pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala 
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4 
Hari ini harus lebih baik dari hari yang 

kemarin 

     

5 

Setiap rupiah harta yang diberikan kepada 

keluarga berpengaruh kepada kehidupan 

keluarga 

     

6 

Keberkahan dari harta yang didapatkan adalah 

prioritas utama daripada kuantitas (jumlah) 

harta yang didapat 

     

7 
Setiap memulai pekerjaan selalu diawali 

dengan berdo’a agar pekerjaan lebih mudah 

     

8 

Datang tepat waktu adalah hal yang sangat 

baik karena agama mengajarkannya juga, 

contohnya shalat berjamaah di masjid oleh 

seorang muslim laki-laki. 

     

9 

Menyambung tali silaturahmi sesama kerabat 

dan rekan-rekan pekerja agar selalu 

menciptakan keharmonisan dan rizki yang 

berlimpah 

     

10 

Memiliki  rasa  tanggung  jawab  untuk  

menghantarkan kehidupan  keluarganya  

menuju  kesejahteraan  didunia dan 

kebahagiaan akhirat 

     

11 

Bekerja secara profesional, disiplin dan 

amanah adalah karakter seorang muslim yang 

baik 
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12 

Selalu mengikuti aturan perusahaan adalah 

profesionalisme dalam bekerja yang diperintah 

oleh Allah dan Rasul-Nya 

     

13 
Perusahaan Selalu memberikan penghargaan 

kepada karyawan yang berprestasi 

     

14 

Berusaha menerapkan semua perintah 

perusahaan yang baik dalam rangka menaati 

pemimpin 

     

15 
Sarana pendukung dan peralatan yang 

digunakan memadai 

     

 

VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Y) 

 

No 
Pernyataan Tanggapan 

SS S N TS STS 
Variabel Kinerja Karyawan (Y)  

1 
Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan 

mempercepat kerja karyawan 

     

2 
Kuantitas (banyak)  kerja karyawan termasuk 

pencapaian perusahaan  

     

3 
Kualitas kerja saya lebih baik dibanding 

karyawan lain 

     

4 
Hasil kerja saya lebih tinggi dibandingkan 

karyawan lain 
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5 
Pekerjaan yang saya lakukan selalu tepat 

waktu 

     

6 
saya menjalankan pekerjaan dengan disiplin, 

tepat waktu dan amanah 
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LAMPIRAN B Hasil Uji Reliabilitas dengan menggunakan SPSS 16. 

1. Variabel motivasi kerja islami (X) 
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2. Kinerja Karyawan (Y) 
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LAMPIRAN C HASIL ANGKET  

1. Hasil angket Variabel Motivasi Kerja islami (X) 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

r1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

r2 3 3 3 3 5 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 

r3 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 3 4 5 2 2 

r4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

r5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

r6 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

r7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

r8 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 

r9 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 2 2 

r10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

r11 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

r12 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 

r13 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

r14 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

r15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 

r16 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 

r17 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

r18 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 

r19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 

r20 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

r21 3 3 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 

r22 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

r23 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 3 

r24 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

r25 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

r26 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

r27 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 

r28 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

r29 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 

r30 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

r31 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

r32 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

r33 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 3 

r34 3 3 4 3 5 3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 

r35 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

r36 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 

r37 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

r38 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 
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2. Hasil angket variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

P16 P17 P18 P19 P20 P21 

r1 5 4 4 4 4 4 

r2 4 3 4 3 3 4 

r3 2 4 2 4 4 2 

r4 4 4 4 4 4 5 

r5 4 4 4 4 4 4 

r6 4 4 5 4 4 4 

r7 3 3 3 3 3 3 

r8 4 3 4 3 3 4 

r9 2 4 2 4 4 2 

r10 2 3 2 3 3 2 

r11 3 3 3 3 3 3 

r12 4 5 4 5 5 4 

r13 3 5 3 5 4 3 

r14 4 4 4 4 4 4 

r15 4 5 4 5 5 4 

r16 4 4 4 4 4 4 

r17 4 3 4 3 3 4 

r18 5 4 5 4 4 5 

r19 4 5 4 5 5 4 

r20 3 4 3 4 4 3 

r21 4 3 4 3 3 4 

r22 4 4 4 4 4 4 

r23 3 2 3 2 2 3 

r24 4 4 4 4 4 4 

r25 4 5 3 5 4 5 

r26 5 4 5 4 4 5 

r27 5 4 5 4 4 5 

r28 3 4 3 4 4 3 

r29 4 5 5 5 5 5 

r30 4 4 4 4 4 4 

r31 4 5 4 5 5 4 

r32 4 3 4 3 3 4 

r33 3 4 3 4 4 3 

r34 4 3 4 3 3 4 

r35 5 4 5 4 4 5 

r36 5 4 5 4 4 5 

r37 4 4 4 4 4 4 

r38 5 5 4 5 5 5 
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LAMPIRAN D UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS 

 

2. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

3. UJI AUTOKORELASI 

 

4.  UJI REGRESI LINIER SEDERHANA 
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5. KOEFISIEN KORELASI 
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LAMPIRAN E Dokumentasi Foto Produk 

              

Contoh Baju Seragam Sekolah Anak TK dan SD 

                 

Contoh Baju Olahraga dan Almamater Pondok Pesantren 
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Proses Pemotongan Bahan 

 

         

Proses Penjahitan 

        

Proses finishing 



 

F-1 
 

LAMPIRAN F Tabel r (koefisien korelasi) 

 

 

df = (N-2) 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 

2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 

3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 

4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 

5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 

6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 

7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 

8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 

9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 

10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 

11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 

12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 

13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 

14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 

15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 

16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 

21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 

22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 

23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 

24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 

25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 

26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 

27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 

28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 

29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 

30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 

31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 

32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 

33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 

34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 

35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 

36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 

37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 

38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 

39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
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TABEL T  

Pr 

df 

0.25 

0.50 

0.10 

0.20 

0.05 

0.10 

0.025 

0.050 

0.01 

0.02 

0.005 

0.010 

0.001 

0.002 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

1.00000 

0.81650 

0.76489 

0.74070 

0.72669 

0.71756 

0.71114 

0.70639 

0.70272 

0.69981 

0.69745 

0.69548 

0.69383 

0.69242 

0.69120 

0.69013 

0.68920 

0.68836 

0.68762 

0.68695 

0.68635 

0.68581 

0.68531 

0.68485 

0.68443 

0.68404 

0.68368 

0.68335 

0.68304 

0.68276 

0.68249 

0.68223 

0.68200 

0.68177 

0.68156 

0.68137 

0.68118 

0.68100 

0.68083 

0.68067 

3.07768 

1.88562 

1.63774 

1.53321 

1.47588 

1.43976 

1.41492 

1.39682 

1.38303 

1.37218 

1.36343 

1.35622 

1.35017 

1.34503 

1.34061 

1.33676 

1.33338 

1.33039 

1.32773 

1.32534 

1.32319 

1.32124 

1.31946 

1.31784 

1.31635 

1.31497 

1.31370 

1.31253 

1.31143 

1.31042 

1.30946 

1.30857 

1.30774 

1.30695 

1.30621 

1.30551 

1.30485 

1.30423 

1.30364 

1.30308 

6.31375 

2.91999 

2.35336 

2.13185 

2.01505 

1.94318 

1.89458 

1.85955 

1.83311 

1.81246 

1.79588 

1.78229 

1.77093 

1.76131 

1.75305 

1.74588 

1.73961 

1.73406 

1.72913 

1.72472 

1.72074 

1.71714 

1.71387 

1.71088 

1.70814 

1.70562 

1.70329 

1.70113 

1.69913 

1.69726 

1.69552 

1.69389 

1.69236 

1.69092 

1.68957 

1.68830 

1.68709 

1.68595 

1.68488 

1.68385 

12.70620 

4.30265 

3.18245 

2.77645 

2.57058 

2.44691 

2.36462 

2.30600 

2.26216 

2.22814 

2.20099 

2.17881 

2.16037 

2.14479 

2.13145 

2.11991 

2.10982 

2.10092 

2.09302 

2.08596 

2.07961 

2.07387 

2.06866 

2.06390 

2.05954 

2.05553 

2.05183 

2.04841 

2.04523 

2.04227 

2.03951 

2.03693 

2.03452 

2.03224 

2.03011 

2.02809 

2.02619 

2.02439 

2.02269 

2.02108 

31.82052 

6.96456 

4.54070 

3.74695 

3.36493 

3.14267 

2.99795 

2.89646 

2.82144 

2.76377 

2.71808 

2.68100 

2.65031 

2.62449 

2.60248 

2.58349 

2.56693 

2.55238 

2.53948 

2.52798 

2.51765 

2.50832 

2.49987 

2.49216 

2.48511 

2.47863 

2.47266 

2.46714 

2.46202 

2.45726 

2.45282 

2.44868 

2.44479 

2.44115 

2.43772 

2.43449 

2.43145 

2.42857 

2.42584 

2.42326 

63.65674 

9.92484 

5.84091 

4.60409 

4.03214 

3.70743 

3.49948 

3.35539 

3.24984 

3.16927 

3.10581 

3.05454 

3.01228 

2.97684 

2.94671 

2.92078 

2.89823 

2.87844 

2.86093 

2.84534 

2.83136 

2.81876 

2.80734 

2.79694 

2.78744 

2.77871 

2.77068 

2.76326 

2.75639 

2.75000 

2.74404 

2.73848 

2.73328 

2.72839 

2.72381 

2.71948 

2.71541 

2.71156 

2.70791 

2.70446 

318.30884 

22.32712 

10.21453 

7.17318 

5.89343 

5.20763 

4.78529 

4.50079 

4.29681 

4.14370 

4.02470 

3.92963 

3.85198 

3.78739 

3.73283 

3.68615 

3.64577 

3.61048 

3.57940 

3.55181 

3.52715 

3.50499 

3.48496 

3.46678 

3.45019 

3.43500 

3.42103 

3.40816 

3.39624 

3.38518 

3.37490 

3.36531 

3.35634 

3.34793 

3.34005 

3.33262 

3.32563 

3.31903 

3.31279 

3.30688 
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TABEL DW (DURBIN-WATSON) 

α 5% 

 


