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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BMT Al-Ittihad, BMT Mitra Arta, BMT Islam 

Abdurrab 

1. BMT Al-Ittihad 

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro 

syariah atau dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah yang beroperasi 

berdasarkan Syariah Islam, dimana sistem bunga di koperassi konvensional 

diganti dengan sistem bagi hasil. Pendirian BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru 

diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu 

lembaga keuangan berbentuk koperasi  syariah yang sesuai dengan umat Islam 

yang merupakan penduduk yang  mayoritas di Kota Pekanbaru. 

BMT Al-Ittihad cabang Rumbai Pekanbaru mulai beroperasi pada 

tanggal 15 juni tahun 2000 merupakan badan pengembangan usaha dari 

Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. BMT Al-Ittihad 

BH/DSKOP&UKM/3/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Rek PINBUK Riau 

nomor 034/PINBUK/Riau/XI/2000 tanggal 19 Desember 2000 Alamat kantor 

Pusat BMT Al-Ittihad jalan Komplek Damar Nomor 610 Camp PT. CPI 

Rumbai Pekanbaru. 

a. Visi dan Misi 

Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai memiliki Visi dan Misi 

dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai koperasi syariah. Adapun 
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visi BMT Al Iitihad Rumbaiadalah menjadikan pusat kegiatan Islam 

terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan batin 

serta sejahtera dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan Visinya, Koperasi 

Syariah BMT Al Ittihad Rumbai memiliki Misi, yaitu memacu pembinaan 

umat dalam bidang pengembangan usaha muamalah Islam. Nilai-nilai BMT 

Al Ittihad Rumbai adalah sebagai berikut : 

a. Berkembang sesuai dengan Syariah 

b. Berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Al Quran dan Sunnah  

c. Taat pada syariat Islam, Undang-Undang dan Hukum yang berlaku  

d. Menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT  

e. Mengutamakan Ukhuwah Islamiah  

f. Saling tolong menolong dan berlomba dalam kebajikan 
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b. Struktur Organisasi 

Adapaun struktur organisasi dari BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2                                                                                                                                             

Struktur Organisasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

  c. Jadwal  Operasional dan Kedisiplinan 

      Jam kerja ditentukan sebagai berikut : 

No Hari  Jam Buka Istirahat Jam Tutup 

1 Seni- 

Jum’at 

08.00 12.00-13.00 15.30 

     

 

Pengawas 

Syariah 

Pengurus Pengawas 

Keuangan 

Pengelola 

Unit Usaha YKPI 

Teller Analisis 

Pembiayaan 

Admin 

Pembiayaan 

CS Internal 

Auditor 

Rapat Anngota Tahunan 
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Efektifitas bekerja  

    Setiap jam kerja digunakan untuk: 

1. operasional kantor 

2.  Penyusunan Laporan harian maksimal 1 jam sebelum jam kerja tutup 

 

     Kedisipilinan 

     Setiap karyawan maupun pimpinan wajib : 

1. Memelihara dan melaksanakan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT 

2. Bersikap Siddiq (benar), Amanah,,  Fathonah (kreatif),Tablig 

(Komunikatif) melaksanakan tugas 

3. Menjaga nama baik BMT 

4. Mentaati nilai-nilai dalam AD/ART/ BMT 

5. Melaksnakan tugas dengan bahasa yang sopan 

6. Tidak merokok di ruangan kerja selama jam kerja 

7. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja  selesai kecuali ada 

tugas luar istirahat, dan ada kepentingan lainnya seizing pimpinan 

8. Berpenampilan rapid an sopan bagi pria/wanita 

9. Mengucapkan salam saat akan masuk/keluar  baik d kantor maupun di 

tempat  anggota 
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2. BMT Mitra Arta 

a . Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta 

Pendiri    : 22 orang 

Mulai didirikan   : Tanggal 02 Februari 2010 

Mulai beroperasi  : Tanggal 15 Februari 2010 

Diresmikan   : Tanggal 04 Agustus 2010 

Diresmikan oleh   :Kepala Dinas Koperasi UMK Kota     

Pekanbaru 

Akta Notaris   : No. 81 Tanggal 25 Februari 2010 

Perubahan Anggaran Dasar : No 28 tgl 13 April 2015 

No izin Dinas Koperasi            :No.653/BH/IV.11/DISKOP&UMKM/2/11/  

  2010 

SIUP Nomor  : No 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015 

SITU Nomor  : 1489/03.01/BPTM/IV/2015  

TDP Nomor  : No.0401-264-00594 

Nomor Induk Koperasi  : 1471-1200-10041 

b. Visi dan Misi  

a. Visi 

Menjadi BMT atau koperasi simpan pinjam terbaik, terpercaya dan 

terbesar di Provinsi Riau 

b. Misi 

1. Memasyarakatkan ekonomi syariah. 
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2. Memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan tanggap 

untuk anggota dan masyarakat umum. 

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan pola  

 

c. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3                                                                                                 

Struktur Organisasi BMT Mitra Arta 

   d. Jadwal  Operasional dan Kedisiplinan 

      Jam kerja ditentukan sebagai berikut : 

No Hari  Jam Buka Istirahat Jam Tutup 

1 Seni- 

Jum’at 

08.00 12.00-13.00 15.30 

    Efektifitas bekerja  

Musyawarah 

Rapat Anggota 

Instansi 

Terkait Dewan Pengurus 

Penasehat 

Dewan Pengawas 

dan Dewan 

Pengawas Syariah 

Manager/Pengelol

a 

Asisten Manager 

Marketing Operasional 
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    Setiap jam kerja digunakan untuk: 

1. operasional kantor 

2.  Penyusunan Laporan harian maksimal 1 jam sebelum jam kerja tutup 

 

     Kedisipilinan 

     Setiap karyawan maupun pimpinan wajib : 

1. . Memelihara dan melaksanakan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT 

2. Bersikap Siddiq (benar), Amanah,,  Fathonah (kreatif),Tablig   

(Komunikatif) melaksanakan tugas 

3.. Menjaga nama baik BMT 

4.  Mentaati nilai-nilai dalam AD/ART/ BMT 

5.  Melaksnakan tugas dengan bahasa yang sopan 

6. Tidak merokok di ruangan kerja selama jam kerja 

7.. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja  selesai kecuali ada        

tugas luar istirahat, dan ada kepentingan lainnya seizin pimpinan 

8. Berpenampilan rapih dan sopan bagi pria/wanita 

9. Mengucapkan salam saat akan masuk/keluar  baik d kantor maupun di 

tempat  anggota 
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e. Budaya Kerja  

Koperasi BMT MITRA ARTA menerapkan budaya kerja dalam tubuh 

Organisasinya : 

a. Kerja AMANAH, bekerja secara jujur dan bertangung jawab baik itu 

kepada Allah SWT dan pimpinan. 

b. Kerja CERDAS, bekerja secara sistematis, efektif dan terstruktur 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan 

SDM, sistem dan teknologi yang terbaik. 

c. Kerja KERAS, bekerja dengan penuh semangat dengan 

menunjukkan etos kerja yang tinggi. 

d. Kerja TUNTAS, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang 

realistis dan terukur. 

e. Kerja PUAS, bekerja yang berorientasi pada kepuasan seluruh pihak. 

3. BMT  Islam Abdurrab   

BMT Islam Abdurrab (BMT IslamAbdurrab), sebuah Lembaga 

independen keuangan berbasis ekonomi Islam. Berdiri di Pekanbaru pada 

Kamis 10 Maret 2016 yang bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah 

pukul 14.10 WIB. BMT Islam Abdurrab mulai operasional pada Jumat, 10Juni 

2016 yang bertepatan dengan 5 Ramadhan 1437 Hijriyah. Berarti sampai bulan 

agustus 2017 BMT Islam Abdurrab berumur 15 Bulan. tersebut telah resmi 

dibuka, ditandai dengan diadakannya soft launching yang berlokasi diMesjid 

At-Tabrani kampus Universitas Abdurrab. 
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a. Visi dan Misi 

Visi Dari BMT Yaitu Menjadi Lembaga Keuangan Islam 

YangMembawa Berkah Dan Sejahtera Bersama. Sedangkan Misi BMT 

Antara Lain Adalah: 

a. Menumbuh kembangkan Bisnis, Ekonomi, Pendidikan Dan Layanan 

Sosial Bagi Seluruh Anggota Dan Masyarakat. 

b. Memfasilitasi Pembentukan Sumber Daya Insani Yang Benar, 

Amanah,Cerdas, Profesional Dan Membawa Manfaat Semesta. 

c. Memberikan Keuntungan Berkelanjutan, Halal Dan Diridhoi Allah 

SWT Dan Rasul-Nya. 

d. Menyelenggarakan Praktik Muamalah Terbaik Dan Menjadi Rujukan 

Bagi Bangsa 

b. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

Gambar 4                                                                                                 

Struktur Organisasi BMT Islam Abdurrab Pekanbaru 

 

 

 

Dewan Pengawas 

Pengurus 

Marketing CS Admin Kasir 

Pengurus 
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      c. Jadwal Operasional dan Kedisiplinan BMT Islam Abdurrab 

       Jam kerja ditentukan sebagai berikut : 

No Hari  Jam Buka Istirahat Jam Tutup 

1 Minggu-  

Kamis 

08.00 12.00-13.00 15.30 

     Efektifitas bekerja  

     Setiap jam kerja digunakan untuk: 

1.operasional kantor 

2. Penyusunan Laporan harian maksimal 1 jam sebelum jam kerja tutup 

     Kedisipilinan 

     Setiap karyawan maupun pimpinan wajib : 

1. Memelihara dan melaksanakan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT 

2. Bersikap Siddiq (benar), Amanah,,  Fathonah (kreatif),Tablig 

(Komunikatif) melaksanakan tugas 

3. Menjaga nama baik BMT 

4. Mentaati nilai-nilai dalam AD/ART/ BMT 

5. Melaksnakan tugas dengan bahasa yang sopan 

6. Tidak merokok di ruangan kerja selama jam kerja 

7. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja  selesai kecuali ada 

tugas luar istirahat, dan ada kepentingan lainnya seizin pimpinan 

8.  Berpenampilan rapid an sopan bagi pria/wanita 

9.  Mengucapkan salam saat akan masuk/keluar  baik d kantor maupun di 

tempat  anggota 
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   10  Melaksanakan sholat dhuha setiap hari 

   11. Melaksanakan tilawah satu hari satu juz 

   12. Puasa  Sunnah senin kamis 

d. Aktivitas 

a. Menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf 

b. Penyaluran dana Zakat, Infak dan Wakaf serta dana pembiayaan  

c. Pelayanan online 

e. Produk-Produk 

a. Product oO Funding (Produk Tabungan)  

1. Tabungan Multiguna 

2. Tabungan cerdas (rencana pendidikan hingga jenjang tertinggi) 

3. Sekolah Pelajar 

4. Ibadah haji 

5. Ibadah Umroh 

6. Tabungan Ibadah qurban dan akikah 

7. Deposito 

8. BMTIA-KU (terencana raih berkah) 

b. Produk Penyaluran dana 

1.Jual beli, dimana jual beli ini menggunakan akad murabahah,     

pembelian sepeda motor, mobil, rumah dan lain-lain 

2. Sewa, dimana akad ini menggunakan akad ijarah, sewa sebagai  

berbagai keperluan 
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3. Sahabat usaha berbagai hasil, dimana akad ini menggunakan akad 

mudharabah 

4. Gadai surat berharga 

Penyaluran dana lebih prioritas pada:  

1.membantu penyelesaian pendidikan dosen dan karyawan 

2. Membantu penyediaan fasilitas untuk dosen, guru karyawan, dan 

masyarakat 

3.Mengembangkan usaha-usaha para dosen, guru, tenaga 

kependidikan, karyawan dan masyarakat 

4.Menjaga kesehatan dan pengobatan dosen, guru, tenaga 

kependidikan karyawan dan masyarakat 

B. Deskriptif Hasil Tanggapan Responden Mengenai Budaya Kerja Islam 

Pada BMT Di Kota Pekanbaru 

Budaya dalam sebuah organisasi yang tumbuh dan berkembang sejalan 

dengan perkembangan dari organisasi itu sendiri. Dalam pelaksanaanya budaya 

memiliki manfaat yang penting dalam sebuah organisasi, terutama didalam 

memberikan perbedaan dengan organisasi lainnya. Islam sebagai agama yang 

memiliki tujuan untuk menghantarkan umatnya menuju kesejahteraan baik di 

dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, Islam selalu mengarahkan setiap umatnya 

berpegang teguh terhadap Al Quran dan Hadist, salah satunya didalam bekerja. 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menyebar angket kepada karyawan 

BMT masing-masing kota Pekanbaru yaitu BMT Al-Ittihad, BMT Mitra Arta dan 

BMT Islam Abdurrab mengenai Budaya Kerja Islam 
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Berikut adalah hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai budaya 

kerja Islami pada masing-masing BMT yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 9 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Kerja Islam di BMT 

Al-Ittihad 

No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

1 

Saya bekerja dengan 

jujur dengan niat 

beribadah kepada Allah 

SWT 

0 1 3 2 6 12 

0,00 8,33 25,00 16,67 50,00 100 

2 

Dalam bekerja, saya 

merasa diawasi oleh 

Allah SWT 

0 1 1 5 5 12 

0,00 8,33 8,33 41,67 41,67 100 

3 

Saya menjaga ucapan 

dan perbuatan sesuai 

dengan ajaran dalam 

agama islam 

0 1 1 2 8 12 

0,00 8,33 8,33 16,67 66,67 100 

4 

Saya sabar dalam 

menghadapi setiap 

permasalahan yang 

terjadi ditempat kerja 

0 1 3 3 5 12 

0,00 8,33 25,00 25,00 41,67 100 

5 

Saya bersikap tenang 

didalam menghadapi 

setiap permasalahan 

yang terjadi 

0 1 2 4 5 12 

0,00 8,33 16,67 33,33 41,67 100 

6 
Saya bekerja dengan 

maksimal didalam 

0 1 2 4 5 12 

0,00 8,33 16,67 33,33 41,67 100 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan saya 

 

7 

Dalam bekerja, saya 

mengutamakan 

pekerjaan dari pada 

masalah pribadi 

0 1 1 6 4 12 

0,00 8,33 8,33 50,00 33,33 100 

8 

Saya memiliki tanggung 

jawab didalam 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang 

diberikan  

0 1 2 2 7 12 

0,00 8,33 16,67 16,67 58,33 100 

9 

Saya membantu 

menyelesaikan 

pekerjaan rekan kerja, 

ketika pekerjaan saya 

sudah selesai  

0 1 0 5 6 12 

0,00 8,33 0,00 41,67 50,00 100 

10 

Saya bekerja keras 

didalam menyelesaikan 

pekerjaan karena Allah 

SWT 

0 0 2 5 5 12 

0,00 0,00 16,67 41,67 41,67 100 

11 

Saya berusaha tepat 

waktu didalam 

menyelesaikan setiap 

tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan 

0 1 3 2 6 12 

0,00 8,33 25,00 16,67 50,00 100 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

kepada perusahaan  

12 

Saya menggantikan 

pekerjaan rekan kerja 

yang tidak hadir 

0 1 0 6 5 12 

0,00 8,33 0,00 50,00 41,67 100 

13 

Dalam bekerja, saya 

tidak lupa untuk 

menunaikan ibadah 

sholat lima waktu 

0 1 3 3 5 12 

0,00 8,33 25,00 25,00 41,67 100 

14 

Saya mengajak rekan 

kerja untuk 

melaksanakan sholat 

berjamaah  

0 1 2 4 5 12 

0,00 8,33 16,67 33,33 41,67 100 

15 

Membalas kebaikan dari 

rekan kerja yang 

membantu saya dalam 

bekerja 

0 1 2 5 4 12 

0,00 8,33 16,67 41,67 33,33 100 

Total 0 14 27 58 81 180 

Persentase 0,00 7,78 15,00 32,22 45,00 100 

Skor 0 28 81 232 405 746 

Skor Maksimum 900 

Rata-Rata 82,8889 

Sumber Data Olahan 2020 

 

Dari hasil rekapitulasi dimana nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 

82,89% dalam kategori sangat baik, hasil ini menjelaskan bahwa karyawan pada 

BMT Al-Ittihad sudah merapkan budaya kerja Islam dengan baik seperti bersikap 

jujur didalam ucapan serta dapat memanfaatkan waktu kerja dengan maksimal 
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sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan.Dengan kata lain, budaya kerja 

Islam menuntun seseorang untuk bekerja sesuai dengan ajaran Islam agar 

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. 

Tabel 10 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Kerja Islam di BMT 

Mitra Arta 

No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

1 

Saya bekerja dengan jujur 

dengan niat beribadah 

kepada Allah SWT 

0 1 6 1 3 11 

0,00 9,09 54,55 9,09 27,27 100 

2 

Dalam bekerja, saya 

merasa diawasi oleh Allah 

SWT 

0 1 2 5 3 11 

0,00 9,09 18,18 45,45 27,27 100 

3 

Saya menjaga ucapan dan 

perbuatan sesuai dengan 

ajaran dalam agama islam 

0 1 3 5 2 11 

0,00 9,09 27,27 45,45 18,18 100 

4 

Saya sabar dalam 

menghadapi setiap 

permasalahan yang terjadi 

ditempat kerja 

0 0 2 6 3 11 

0,00 0,00 18,18 54,55 27,27 100 

5 

Saya bersikap tenang 

didalam menghadapi 

setiap permasalahan yang 

terjadi 

0 0 1 5 5 11 

0,00 0,00 9,09 45,45 45,45 100 

6 Saya bekerja dengan 0 1 5 3 2 11 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

maksimal didalam 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan 

saya 

0,00 9,09 45,45 27,27 18,18 100 

7 

Dalam bekerja, saya 

mengutamakan pekerjaan 

dari pada masalah pribadi 

0 1 2 5 3 11 

0,00 9,09 18,18 45,45 27,27 100 

8 

Saya memiliki tanggung 

jawab didalam 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang diberikan  

0 2 1 5 3 11 

0,00 18,18 9,09 45,45 27,27 100 

9 

Saya membantu 

menyelesaikan pekerjaan 

rekan kerja, ketika 

pekerjaan saya sudah 

selesai  

0 1 6 4 0 11 

0,00 9,09 54,55 36,36 0,00 100 

10 

Saya bekerja keras 

didalam menyelesaikan 

pekerjaan karena Allah 

SWT 

0 0 2 5 4 11 

0,00 0,00 18,18 45,45 36,36 100 

11 

Saya berusaha tepat waktu 

didalam menyelesaikan 

setiap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepada perusahaan  

0 1 6 2 2 11 

0,00 9,09 54,55 18,18 18,18 100 

12 
Saya menggantikan 

pekerjaan rekan kerja yang 

0 1 7 3 0 11 

0,00 9,09 63,64 27,27 0,00 100 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban Total 

STS TS KS S SS 

 1 2 3 4 5 

tidak hadir 

13 

Dalam bekerja, saya tidak 

lupa untuk menunaikan 

ibadah sholat lima waktu 

0 2 6 3 0 11 

0,00 18,18 54,55 27,27 0,00 100 

14 

Saya mengajak rekan kerja 

untuk melaksanakan sholat 

berjamaah  

0 1 5 5 0 11 

0,00 9,09 45,45 45,45 0,00 100 

15 

Membalas kebaikan dari 

rekan kerja yang 

membantu saya dalam 

bekerja 

0 2 6 2 1 11 

0,00 18,18 54,55 18,18 9,09 100 

Total 0 15 60 59 31 165 

Persentase 0,00 9,09 36,36 35,76 18,79 100 

Skor 0 30 180 236 155 601 

Skor Maksimum 825 

Rata-Rata 72,8485 

Sumber Data Olahan 2020 

 

Dari hasil rekapitulasi tanggapan respondendi BMT Mitra Artadimana nilai 

rata-rata yang dihasilkan sebesar 72,89% dalam katagori baik, hal ini menjelaskan 

bahwa penerapan budaya kerja pada BMT Mitra Arta sudah dilakukan dengan 

baik oleh karyawan. Karena didalam penerapan nya karyawan dituntut untuk 

bekerja dengan kejujuran, kesabaran, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

dibebankan kepada dirinya.  
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Tabel 11 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Kerja Islam di BMT 

Islam Abdurrab   

No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1 

Saya bekerja dengan jujur 

dengan niat beribadah 

kepada Allah SWT 

 

 

0 0 1 3 0 4 

0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 100 

2 
Dalam bekerja, saya merasa 

diawasi oleh Allah SWT 

0 0 1 3 0 4 

0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 100 

3 

Saya menjaga ucapan dan 

perbuatan sesuai dengan 

ajaran dalam agama islam 

0 1 2 1 0 4 

0,00 25,00 50,00 25,00 0,00 100 

4 

Saya sabar dalam 

menghadapi setiap 

permasalahan yang terjadi 

ditempat kerja 

0 0 3 0 1 4 

0,00 0,00 75,00 0,00 25,00 100 

5 

Saya bersikap tenang 

didalam menghadapi setiap 

permasalahan yang  

terjadi 

0 0 2 2 0 4 

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100 

6 

Saya bekerja dengan 

maksimal didalam 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan 

saya 

0 0 1 1 2 4 

0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 100 

7 

Dalam bekerja, saya 

mengutamakan pekerjaan 

dari pada masalah pribadi 

0 0 2 0 2 4 

0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 100 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

8 

Saya memiliki tanggung 

jawab didalam 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang diberikan  

0 0 2 0 2 4 

0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 100 

9 

Saya membantu 

menyelesaikan pekerjaan 

rekan kerja, ketika pekerjaan 

saya sudah selesai  

0 0 2 1 1 4 

0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 100 

10 

Saya bekerja keras didalam 

menyelesaikan pekerjaan 

karena Allah SWT 

0 0 0 3 1 4 

0,00 0,00 0,00 75,00 25,00 100 

11 

Saya berusaha tepat waktu 

didalam menyelesaikan 

setiap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan 

kepada perusahaan  

0 0 1 3 0 4 

0,00 0,00 25,00 75,00 0,00 100 

12 

Saya menggantikan 

pekerjaan rekan kerja yang 

tidak hadir 

0 0 2 1 1 4 

0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 100 

13 

Dalam bekerja, saya tidak 

lupa untuk menunaikan 

ibadah sholat lima waktu 

0 0 3 1 0 4 

0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100 

14 
Saya mengajak rekan kerja 

untuk melaksanakan sholat  

0 0 2 2 0 4 

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100 

15 

Membalas kebaikan dari 

rekan kerja yang membantu 

saya dalam bekerja 

0 0 3 1 0 4 

0,00 0,00 75,00 25,00 0,00 100 

Total 0 1 27 22 10 60 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

Persentase 0,00 1,67 45,00 36,67 16,67 100 

Skor 0 2 81 88 50 221 

Skor Maksimum 300 

Rata-Rata 73,6667 

Sumber Data Olahan 2020 

 

Dari hasil rekapitulasi tanggapan respondendi di BMT Islam 

Abdurrabdimana nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 73,67% dalam katagori 

baik, hasil ini menjelaskan bahwa BMT Islam Abdurrab sudah menerapkan 

budaya kerja islam dengan baik didalam menjalankan usahanya. Karena pada 

dasarnya BMT Islam Abdurrab adalah salah satu unit usaha yang bergerak 

didalam menghimpun dana zakat, infak sedekah dan wakaf sehingga 

membutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki sikap yang baik seperti patuh 

terhadap syariat islam didalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Tabel 12 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Kerja Islam 

No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1 

Saya bekerja dengan jujur 

dengan niat beribadah 

kepada Allah SWT 

0 2 10 6 9 27 

0,00 7,41 37,04 22,22 33,33 100 

2 

Dalam bekerja, saya 

merasa diawasi oleh 

Allah SWT 

0 2 4 13 8 27 

0,00 7,41 14,81 48,15 29,63 100 

3 Saya menjaga ucapan dan 0 2 5 9 11 27 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

perbuatan sesuai dengan 

ajaran dalam agama islam 
0,00 7,41 18,52 33,33 40,74 100 

4 

Saya sabar dalam 

menghadapi setiap 

permasalahan yang terjadi 

ditempat kerja 

 

0 3 12 6 6 27 

0,00 11,11 44,44 22,22 22,22 100 

5 

Saya bersikap tenang 

didalam menghadapi 

setiap permasalahan yang 

terjadi 

0 2 9 11 5 27 

0,00 7,41 33,33 40,74 18,52 100 

6 

Saya bekerja dengan 

maksimal didalam 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan 

kemampuan saya 

0 2 8 8 9 27 

0,00 7,41 29,63 29,63 33,33 100 

7 

Dalam bekerja, saya 

mengutamakan pekerjaan 

dari pada masalah  

pribadi 

0 2 5 11 9 27 

0,00 7,41 18,52 40,74 33,33 100 

8 

Saya memiliki tanggung 

jawab didalam 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang 

 diberikan  

0 3 5 7 12 27 

0,00 11,11 18,52 25,93 44,44 100 

9 
Saya membantu 

menyelesaikan pekerjaan 

0 2 8 10 7 27 

0,00 7,41 29,63 37,04 25,93 100 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

rekan kerja, ketika 

pekerjaan saya sudah 

selesai  

10 

Saya bekerja keras 

didalam menyelesaikan 

pekerjaan karena Allah 

SWT 

0 0 4 13 10 27 

0,00 0,00 14,81 48,15 37,04 100 

11 

Saya berusaha tepat 

waktu didalam 

menyelesaikan setiap 

tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan kepada 

perusahaan  

0 2 10 7 8 27 

0,00 7,41 37,04 25,93 29,63 100 

12 

Saya menggantikan 

pekerjaan rekan kerja 

yang tidak hadir 

0 2 9 10 6 27 

0,00 7,41 33,33 37,04 22,22 100 

13 

Dalam bekerja, saya tidak 

lupa untuk menunaikan 

ibadah sholat lima waktu 

0 3 12 6 6 27 

0,00 11,11 44,44 22,22 22,22 100 

14 

Saya mengajak rekan 

kerja untuk melaksanakan 

sholat berjamaah  

0 2 9 11 5 27 

0,00 7,41 33,33 40,74 18,52 100 

15 

Membalas kebaikan dari 

rekan kerja yang 

membantu saya dalam 

bekerja 

0 3 11 8 5 27 

0,00 11,11 40,74 29,63 18,52 100 

Total 0 32 121 136 116 405 
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No Pernyataan 

Klasifikasi Jawaban 

Total STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

Persentase 0,00 7,90 29,88 33,58 28,64 100 

Skor 0 64 363 544 580 1551 

Skor Maksimum 2025 

Rata-Rata 76,5926 

Sumber Data Olahan 2020 

Dari hasil rekapitulasi dimana nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 

76,59% dalam katagori baik, menjelaskan bahwa penerapan budaya kerja islami 

adalah salah satu hal yang baik didalam meningkatkan kualitas kerja karyawan. 

Seperti adanya kejujuran, dapat memahami setiap pekerjaan, amanah dalam 

bekerja dan selalu bertanggung jawab didalam melaksanakan pekerjaan. 

Allah SWT pernah menurunkan sebuah wahyu yang tercantum dalam 

Alquran surat Al-Ahzab ayat ke 21 dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad 

SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Untuk kaum 

Muslimin yang ingin selamat di akhirat kelak, maka Allah menganjurkan pada 

kita untuk meniru semua yang ada pada diri Rasulullah termasuk perkataan dan 

perbuatannya. 

Untuk itu, mengetahui apa saja sifat dasar Nabi Muhammad merupakan hal 

yang wajib dilakukan umat Islam agar semakin mengenal sosok Rasul terakhir 

sekaligus meneladani sifat-sifat mulianya. Adapun sifat-sifat dasar Rasulullah 

yang utama ada 4, yakni shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Masing-masing 
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mengandung pengertian yang baik sekaligus mampu menjadi petunjuk dalam 

kehidupan manusia. 

C. Pelaksanaan Budaya Kerja Islam Pada BMT  Kota Pekanbaru 

Dalam sebuah organisasi, budaya kerja merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan selalu diterapkan dengan tujuan untuk membentuk perilaku kerja 

karyawan yang lebih berkualitas. 

Menurut Bapak Tabrani sebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Saya sebagai pemimpinan sudah memberikan instruksi kepada seluruh 

karyawan agar menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan. Pada saat 

ini, kebanyakan organisasi atau Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis 

islam lebih mengutamakan penerapan pekerjaan sesuai dengan syariat 

islam sebagai salah satu langkah meningkatkan kinerja karyawan dalam 

bekerja.” 

Sementara menurut IBU Armeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinaan 

Syariah BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 

dimana beliau mengatakan bahwa : 

“Penerapan budaya kerja islami didalam sebuah organisasi islam 

diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada seluruh karyawan. 

Terutama saya mengharapkan karyawan dapat bekerja lebih baik lagi 

sehingga setiap tanggung jawab dapat terselesaikan.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 3 Maret 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 



67 

 

 

 

“Menurut saya, penerapan budaya kerja berbasis islami adalah satu cara 

untuk memaksimalkan karyawan didalam bekerja. Dengan ini saya 

mengharapkan bahwa karyawan akan selalu menegakkan kedisiplinan yang 

tinggi sesuai dengan syariat islam untuk mendapatkan berkah dalam 

melaksanakan pekerjaan. ” 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, penerapan budaya kerja 

islam dapat menjadi faktor didalam meningkatkan kualitas kerja yang dihasilkan. 

Karena di setiap perusahaan, penerapan budaya kerja yang baik bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja yang dihasilkan. Dimana salah satunya adalah penerapan 

budaya kerja yang bersifat islami.  

Setiap organisasi yang menerapkan budaya kerja Islam adalah merupakan 

lembaga da‟wah Islam. Setiap organisasi Islam menyelenggarakan aktivitas 

da‟wah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dilakukan 

dengan berbagai macam pendekatan, baik melalui da‟wah secara khusus, 

pendidikan, ekonomi, sosial, budaya maupun yang lainnya. Untuk menyahuti 

kebutuhan da‟wah  yang semakin beragam diperlukan organisasi Islam yang 

memiliki ATVMN (Asas, Tujuan, Visi, Misi dan Nilai-nilai) yang jelas. Selain 

itu, juga memiliki strategi, program, aktivitas dan pengembangan yang 

berwawasan ke depan. Sehingga organisasi Islam dapat ditata dengan sistim 

organisasi dan management  modern yang profesional. 

D. Implementasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Islam Dari Aspek Penilaian 

Penilaian Shidiq, Amanah, Fathanah Dan Tablig Serta Istiqamah Pada 

BMT Di Kota Pekanbaru 

Padanngan dalam Islam, sebuah budaya yang terbetuk dalam organisasi 

adalah budaya yang dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. 

Budaya yang islami adalah merupakan suatu system yang terbentuk berdasarkan 
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nilai dan kepercayaan yang dianut secara Bersama. Karena pada prinsipnya, 

budaya yang Islami memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

perilaku kerja yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. 

Dalam mendorong perilaku kerja seorang individu, harus didukung dengan 

adanya nilai-nilai atau prinsip kerja yang kuat secara fundamental, seperti nilai-

nilai yang terbentuk berdasarkan prinsip kerja yang Islami. Karena prinsip kerja 

yang Islami diharapkan dapat memenuhi setiap keinginan individu dalam bekerja, 

yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya perilaku kerja yang semakin 

baik. Maka dari itu, budaya kerja yang Islami dapat membangun nilai-nilai atau 

prinsip kerja yang sesuai dengan Syariat terutama bagi organisasi yang 

menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist.  

Dalam penerapan implementasi budaya kerja dalam konsep islam terdapat 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Budaya kerja  di institusi Syariah yang 

diterapkan adalah “SIFAT” yang merupakan singkatan dari Shiddiq, Istiqamah, 

Fathanah, Amanah, dan Tablig yang telah dilaksankan oleh Rasulullah selama 

menjadi seorang pebisnis. Hal inilah yang diterapkan di lembaga keuangan 

Syariah antara lain sebagai berikut :
33

 

1. Shiddiq 

Shiddiq memiliki arti kejujuran dalam ucapan, keyakinan bekerja, serta 

dalam setiap perbuatan yang didasarkan sesuai dengan ajaran Islam. Allah selalu 

                                                 
33

Didin Hafidhuddin.dkk. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta : Gema Insani 

,2003. hlm.72-75 
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memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk selalu senantiasa 

memiliki dan menerapkan sikap shiddiq terutama didalam bekerja. Nabi dan 

Rassul utusan Allah SWT, merupakan manusia-manusia yang penuh dengan 

kejujuran, karena mereka selalu menyampaikan setiap wahyu yang diberikan 

oleh Allah SWT untuk umatnya sehingga tidak ada syariat yang disembunyikan 

dari umatnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai shiddiq 

adalah sebagai berikut : 

Menurut Bapak Tabrani sebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Sebagai seorang pemimpin, saya selalu mengharapkan kepada semua 

karyawan saya untuk bersikap jujur didalam bekerja. Hal ini dikarekan, 

dengan kejujuran yang tinggi maka kinerja yang diharapkan dapat tercapai 

dengan maksimal.” 

Sementara menurut IBU Armeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinaan  

BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 dimana 

beliau mengatakan bahwa : 

“Kejujuran menjadi salah satu kunci didalam meningkatkan kualitas dalam 

bekerja. Maka dari itu, saya selalu mengharapkan setiap karyawan dapat 

bekerja dengan jujur untuk mencapai hasil yang diinginkan.” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 3 Mei 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 
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“Menurut saya, kejujuran adalah kunci utama seseorang bekerja. Karena 

dengan adanya kejujuran maka hal ini akan membuat karyawan lebih baik 

lagi dalam bekerja. Dalam islam, kejujuran merupakan salah satu sikap 

yang dianjurkan.” 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan sikap Shidiq 

atau kejujuran dalam bekerja menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 

diterapkan. Karena kejujuran adalah kunci utama seseorang memiliki kinerja yang 

baik didalam melaksanakan pekerjaan. Maka dari itu, banyak pimpinan pada 

sebuah lembaga atau perusahaan mengharapkan setiap karyawannya agar selalu 

bersikap jujur didalam bekerja. 

Lebih dari 14 abad yang lalu, dimana baginda Nabi Muhammad selalu 

mengajarkan konsep kejujuran, karena dengan sikap jujur akan membentuk suatu 

komitmen dan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang selalu 

menanamkan sikap jujur dalam setiap kegiatan. Sikap jujur akan membangun 

kredibilitas dalam diri, dimana terdapat 3 sebab seseorang dapat dikatakan 

memiliki kredibilitas dalam dirinya sebagai berikut : 

1. Pertama, memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki 

sikap ujur adalah orang yang tidak takut dalam menghadapi siapapun serta 

berani mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Dalam bekerja, 

seseorang selalu dituntut untuk bersikap jujur yang menjadi modal utama 

seseorang dalam bekerja. Karena kejujuran yang dimiliki, insyaallah pasti 

akan mendapatkan kepercayaan.  

2. Kedua, seseorang yang memiliki kredibilitas atau kecakapan dalam 

bekerja. Seseorang yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bekerja 



71 

 

 

 

pasti akan mendapatkan hal-hal baik, terutama mendapatkan kepercayaan. 

Hal ini sesuai dengan sikap yang dimiliki Nabi Muhammad, dimana 

semua orang yang beliau temui merasa puas dengan apa yang beliau 

kerjakan seperti beliau selalu menepati janji, bersikap jujur, dan selalu 

amanah. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus mencotoh perilaku 

yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, agar selalu mendapatkan keberkahan 

dalam bekerja dan mendapatkan ilmu sehingga dapat membantu dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan. 

3. Ketiga, kredibilitas seseorang juga dapat diperoleh dari kemampuan 

berinovasi, memiliki kreatifitas yang tinggi serta memiliki pemikiran yang 

visioner untuk masa depannya. 

2. Istiqomah 

Istiqomah, merupakan konsistensi dalam melakukan sesuatu dengan iman 

dan nilai-nilai yang baik dalam menghadapi setiap tantangan. Istiqomah, dalam 

kenyataannya adalah kebaikan yang selalu ditampilkan dengan keteguhan hati, 

kesabaran dalam menghadapi sesuatu serta keuletan dalam melaksanakan 

pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang optimal.  

Menurut Bapak Tabranisebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Sebagai pimpinan, saya mengharapkan setiap karyawan dapat bekerja 

secara konsisten didalam meningkatkan kinerja yang dihasilkan. Salah 

satunya adalah dengan menerapkan budaya kerja islami. Dengan 

penerapatan budaya kerja secara islami, perusahaan mengharapkan 
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karyawan dapat beristiqomah atau konsisten didalam melaksanakan 

pekerjaan, walaupun banyak godaan dan tantangan yang dihadapi. Tetapi 

yang menjadi permasalahan yang sering saya hadapi seperti masih 

rendahnya konsistensi karyawan didalam bekerja.” 

Sementara menurut IBUArmeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinan 

BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 dimana 

beliau mengatakan bahwa : 

“Dalam bekerja, saya selalu memberikan arahan kepada karyawan agar 

dalam bekerja selalu fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

terutama konsistensi didalam bekerja dan selalu istiqomah untuk mencapai 

suatu hasil kerja yang diinginkan. Dengan adanya penerapan budaya kerja 

islami, saya selalu dan berusaha untuk mengembangkan kualitas kerja 

karyawan terutama didalam melayani kebutuhan para konsumen. Namun 

dalam pelaksanaannya, konsistensi dari karyawan harus terus dievaluasi 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 4 Maret 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Perusahaan selalu menginginkan para karyawan nya untuk dapat bekerja 

dengan baik. Dengan kata lain, perusahaan memiliki suatu sistem atau 

budaya yang harus ditaati oleh setiap karyawan didalam bekerja. Menurut 

saya, penerapatan budaya kerja islami itu adalah satu bentuk yang 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, terutama didalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Kalau ditanya konsistensi 

(istiqomah), yaa saya selalu berusaha mengarahkan karyawan agar 

konsisten dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Masalah yang 

sering dihadapi adalah beberapa karyawan masih inkonsisten didalam 

bekerja, terutama didalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya.” 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan budaya kerja islami 

dengan aspek penilaian istiqomah atau konsistensi sangat penting untuk 

dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya, penerapan budaya kerja islami dengan 
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penilaian istiqomah ini masih menemukan beberapa kekurangan yang dapat 

menurunkan kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan seperti diantaranya : 

1. Karyawan yang masih kurang konsisten. 

2. Kurang fokusnya karyawan didalam bekerja, sehingga pekerjaan tidak 

dapat terselesaikan tepat waktu 

3. Kedisiplinan karyawan yang masih sering keluar ruangan. 

Karena, konsistensi (istiqomah) akan berdampak baik didalam 

meningkatkan hasil kerja karyawan. Sedangkan istiqomah dalam bekerja bisa 

diartikan sebagai “ia ikhlas bekerja karena Allah, ia bekerja secara sungguh-

sungguh untuk mendapatkan rizqi yang halal karena ketaatannya kepada Allah, 

serta ia bekerja itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, ia bekerja dengan 

jujur dan rajin sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan 

Rasulullah”. 

Istiqomah juga bermakna konsisten dalam melakukan aktifitas atau 

pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai peraturan atau sesuai prosedur 

yang telah di tetapkan. tentunya dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan. 

serta memiliki pendirian yang kuat dan tidak akan tergoyahkan walaupun banyak 

godaan, rintangan atau masalah yang menghadang didepannya. 

3. Fathanah 

Fathanah memiliki arti memahami dan menghayati secara medalam 

mengenai segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban terutama didalam 
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bekerja. Sifat fathanah ini dapat menumbuhkan kreativitas serta kemampuan 

kepada seseorang dalam melaksanakan berbagai tugas serta mampu berinovasi 

untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Kreatifitas dan inovatif yang 

dimiliki seseorang yang mau selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu 

pengetahuan, mematuhi setiap peraturan, dan mau mencari informasi yang 

berkaitan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum.
34

  

Seseorang yang memiliki sifat fathanah pastinya dapat menemukan jalan 

dalam menghadapi setiap halangan dan rintangan dalam bekerja, sehingga setiap 

permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat. Dengan kata lain, 

seseorang yang memiliki sikap fathanah pastinya memiliki kecerdasan dan 

kejernihan pikiran agar dapat mencari penyelesaian untuk keluar dari suatu 

permasalahan yang dihadapi.  

Menurut Bapak Tabrani sebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Menurut saya, penerapan budaya kerja islami adalah salah satu langkah 

yang tepat didalam meningkatkan kualitas kerja dari karyawan. Karena 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam syariat islam, memerlukan 

karyawan-karyawan yang taat dengan agama salah satunya didalam 

memahami setiap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Tetapi dalam 

pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang membuat karyawan sulit 

memahami pekerjaannya dengan baik diantaranya latar belakang 

pendidikan yang kurang sesuai, rendahnya pemahaman karyawan 

mengenai budaya kerja islami dan fasilitas pendukung lainnya.” 

                                                 
34

Ibid, hlm.74 
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Sementara menurut Ibu Armeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinaan 

BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 dimana 

beliau mengatakan bahwa : 

“Pendapat saya mengena sifat fathanah adalah salah satu sifat yang harus 

dimiliki oleh seorang karyawan didalam bekerja, terutama pada saat 

bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan budaya kerja 

islami. Dimana perusahaan yang menerapkan budaya kerja islami, 

menuntut para karyawannya untuk dapat bekerja sesuai dengan syariat 

islam yang berlaku. Tetapi didalam penerapannya masih ada kelemahan-

kelemahan diantaranya adalah karyawan yang masih kurang memahami 

mengenai konsep budaya kerja islami yang diterapkan perusahaan.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 3 Juni 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Berbicara masalah memahami (fathanah) didalam bekerja, itu menjadi 

permasalahan yang harus diselesaikan sendiri oleh karyawan. Karena 

memahami suatu tugas dan tanggung jawab didalam bekerja adalah hal 

yang harus diselesaikan dengan baik. Terutama didalam perusahaan-

perusahaan yang menerapkan suatu budaya kerja islami yang mewajibkan 

para karyawannya untuk selalu fathanah didalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan.” 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diperoleh 

kesimpulan dimana sifat fathanah dalam bekerja menjadi hal yang sangat penting 

dimiliki oleh seorang karyawan, terutama karyawan yang bekerja di perusahaan 

yang menerapkan budaya kerja islami. Walaupun didalam pelaksanaannya masih 

terdapat kekurangan-kekurangan seperti : 

1. Latar belakang pendidikan karyawan yang kurang sesuai denga jabatan 

di perusahaan, terutama karyawan baru. 
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2. Kurang memahaminya karyawan mengenai konsep budaya kerja Islami 

yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga hal ini yang menyebabkan 

karyawan sulit memahami setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Pada umumnya seseorang yang bekerja dengan berlandaskan Syariah Islam 

merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan pekerjaan bukan hanya untuk 

dunia, tetapi juga untuk akhiratnya. Karena Islam mengajarkan seseorang 

memandang sebuah pekerjaan merupakan suatu hal yang baik untuk mengasilkan 

sesuatu hal yang baik pula dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat bagi 

dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang disekitar. 

4. Amanah 

Amanah, memiliki arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, 

memberikan pelayanan yang optimal, serta selalu berbuat baik dalam setiap hal 

dan perbuatan. Pada dasarnya, sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin 

terutama yang memiliki pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan bagi masyarakat.
35

 Amanah memiliki makna dapat dipercaya seperti 

Nabi dan Rasul yang selalu amanah dalam bekerja karena memiliki sikap jujur, 

mereka selalu dipercaya dan selalu menjaga dan melaksanakan setiap amanat 

yang diberikan kepadanya. 

Amanah ialah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang berupa 

perintah dan larangan baik dalam urusan agama maupun dunia. Adapun amanah 

                                                 
35

Ibid, hlm.75 
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dalam pengertian sifat maka ia adalah akhlak yang melekat dalam jiwa yang 

dengannya seseorang menjaga diri dari sesuatu yang bukan haknya, dan 

menunaikan hak orang lain yang ada padanya, walaupun ia mampu 

menguranginya. Darinya amanah setidaknya mengandung tiga unsur: 

1. Menjaga diri dari sesuatu yang bukan haknya 

2. Menunaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain 

3. Adanya perhatian penuh untuk menjaga sesuatu yang dititipkan 

kepadanya dengan tidak menyianyiakannya, melalaikannya, apalagi 

menguranginya. 

Menurut Bapak Tabrani sebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Menurut saya, didalam penerapan budaya kerja secara islami adalah 

bentuk dorongan yang diberikan perusahaan kepada setiap karyawannya 

agar selalu amanah didalam bekerja seperti didalam melaksanakan setiap 

pekerjaan yang diberikan perusahaan. Amanah sendiri dimaksudkan agar 

karyawan dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik.” 

Sementara menurut IBUArmeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinaan  

BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 dimana 

beliau mengatakan bahwa : 

“Sebagai seorang pimpinan yang memimpin sebuah perusahaan dengan 

penerapan budaya kerja yang islami dimana saya selalu memberikan setiap 

pekerjaan kepada karyawan dengan harapan karyawan dapat 

mengamanahkan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab yang harus di 

selesaikan. Karena pada dasarnya, budaya kerja islami ini adalah salah 

satu bentuk perusahaan Syariah yang menginginkan karyawannya dapat 

patuh dengan ajaran agama islam, terutama didalam bekerja.” 
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Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 3 Maret 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Menurut saya, budaya kerja islami yang diterapkan dapat menjadi 

langkah yang baik untuk memberikan kepercayaan kepada karyawan agar 

dapat mengamanahkan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan 

bertanggung jawab didalam penyelesaiannya.” 

Sifat amanah merupakan timbangan kejujuran dari para pekerjaan dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karena pada 

kenyataannya, masih banyak para pekerja yang tidak mampu amanah  dalam 

bekerja.  

Ayat-ayat dan Hadits tentang Perintah Menjaga Amanah Allah Azza 

Wajalla telah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga amanah. Firman Allah 

Azza Wajalla (artinya) : 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. an-Nisaa’: 58). 

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk bisa amanah dalam 

menjalankan tugas yang dipercayakan seperti jujur, ikhlas, kerja keras untuk dapat 

memberikan yang terbaik didalam bekerja, selain itu harus mampu bertanggung 

jawab dan berani dalam menerima resiko apapun dalam bekerja. Sikap amanah 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan merupakan sikap yang 

harus dimiliki oleh seorang muslim dalam bekerja. Karena Allah selalu 

memberikan ridho kepada setiap umatnya dalam bekerja, terutama yang memiliki 
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sikap amanah, jujur dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan 

kepadanya. 

5. Tablig  

Yang dimaksud dengan tablig yaitu mengajak sekaligus memberikan 

contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Tablig yang disampaikan dengan hikmah, 

sabar, argumentatif, dan pesuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan 

yang semakin solid dan kuat.Rasul Allah swt. dikaruniai sifat tablig yang berarti 

menyampaikan. Apa yang diterima dari Allah swt. disampaikan kepada 

umatnya. Rasul tidak mengurangi sedikit pun perintah yang diterima dari Allah 

swt 

Menurut Bapak Tabrani sebagai pimpinan BMT Al-Ittihad dalam 

wawancaranya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 dimana beliau mengatakan 

bahwa : 

“Menurut saya, didalam budaya kerja islami sifat tabligh yang dimiliki oleh 

seseorang akan memberikan manfaat kepadanya didalam bekerja karena 

seorang yang memiliki sifat tabligh adalah orang yang mampu memberikan 

contoh yang baik kepada rekan kerjanya sesuai dengan syariat islam 

sehingga akhirnya akan berdampak terdapat penyelesaikan pekerjaan.” 

Sementara menurut IBUArmeida, SE. MM. Ak yang menjabat pimpinaan 

BMT Mitra Arta dalam wawancaranya pada hari tanggal 28 Mei 2020 dimana 

beliau mengatakan bahwa : 

“Kalau saya, mengenai penerapan budaya kerja islami adalah hal yang 

sangat bagus untuk perkembangan karyawan didalam bekerja. Salah 

satunya memiliki sikap tabligh yang mampu memberikan contoh yang baik 
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kepada bawahannya atau sesama rekan kerja yang bertujuan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andre, MA, M. Phil pimpinan dari 

BMT Islam Abdurrab   dalam wawancaranya pada hari Rabu 8 Maret 2020, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Pendapat saya sebagai pemimpin, mengenai penerapan budaya kerja 

islami dimana salah satunya mengenai aspek tabligh yang memiliki makna 

dapat memberikan contoh yang baik. Maka dari itu, saya selalu 

mengarahkan setiap karyawan agar dapat menjadi contoh dan memberikan 

pengetahuan yang baik didalam bekerja, terutama didalam sebuah 

perusahaan yang menerapkan bduaya kerja islami yang menuntut setiap 

orang bekerja sesuai agama islam. ” 

Tabligh adalah menyampaikan atau komunikatif. Jadi segala firman Allah 

SWT yang diwahyukan kepada nabi disampaikan dan tidak ada yang 

disembunyikan meskipun itu menyinggung nabi. Untuk itu kita harus meneladani 

sifat nabi agar kita dalam dunia tidak tersesat. Segala sesuatu yang kita kerjakan 

setiap hari haruslah sesuai dengan apa yang sudah di ajarkan oleh nabi 

Muhammad SAW, sebab apa yang di kerjakan nabi itu semuanya sudah pasti 

benar dan baik. Kemudian dalam dunia bisnis tentunya kita tahu bahwa seorang 

pemimpin dalam perusahaan harus tegas dalam menyampaikan suatu keputusan 

meskipun apa yang akan disampaikan itu berat atau mengandung hal yang buruk. 

Pemimpin dalam menjalankan bisnis harus menyampaikan tentang visi dan misi 

perusahan kepada karyawan-karyawan dengan benar. Agar para karyawan mampu 

mengetahui apa yang harus dikerjakan sehingga tujuan yang akan dicapai akan 

tercapai. Tentu dengan adanya penyampaian atau komunikasi antara pemimpin 

dan karyawan yang baik dan benar selama itu tidak menyakiti perasaan orang 

yang di ajak kommunikasi, maka pemimpin dan karyawan terjalin hubungan yang 
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baik. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan adanya suatu keharmonisan 

dalam perusahan yang nantinya akan berdampak positif bagi perusahaan. 

E. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam 

Pengimplementasian Budaya Kerja Islam Pada BMT Di Kota 

Pekanbaru 

Dalam kegiatannya, banyak faktor – faktor yang dapat menjadi pendukung 

dan penghambat dalam pengemplementasian suatu budaya kerja, terutama budaya 

kerja yang berlandasarkan Syariah Islam. Karena pada dasarnya budaya kerja 

pada sebuah organisasai merupakan perwujudan dari penerapan nilai-nilai serta 

prinsip dalam bekerja, hal ini bertujuan untuk membentuk perilaku kerja dari 

seseorang menjadi lebih baik terutama didalam melaksanakan setiap pekerjaan 

yang diberikan oleh organisasi. Pada dasarnya, penerapan budaya kerja 

merupakan hal yang harus diterapkan untuk memberikan warna yang berbeda dari 

sebuah organisasi satu dengan organisasi lainnya. 

Faktor pendukung dalam pengimplementasian budaya kerja Islam padaBMT 

Di Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagai berikut :  

Factor pendukung BMT Al-Ittihad yaitu: 

1. Komitmen dalam memberikan motivasi kepada para bawahan sebagai 

upaya untuk pembentukan budaya yang baik. Pemberian motivasi kepada 

bahwan bertujuan agar bawahan selalu terdorong untuk melaksanakan 

setiap pekerjaan menjadi lebih baik. Dengan harapan, dapat memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi yang pada 
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akhirnya akan mempercepat proses pencapain tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

2. Komunikasi (interaksi) yang baik merupakan kunci keberhasilan 

berjalannya budaya organisasi yang ada di BMT Al-Ittihad, dengan kata 

lain penerapan budaya kerja Islami diharapkan dapat mempengaruhi 

interaksi antara atasan dan bawahan ataupun sesame bawahan untuk dapat 

menjalin kerja sama yang lebih baik dalam peningkatan kinerja organisasi 

serta memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. 

3. Lingkungan kerja yang kondusif juga dapat mendukung terciptanya 

budaya organisasi, seperti suasana yang santai dan keterbukaan antar 

pegawai yang sudah menjadi kebiasaan di BMT Al-Ittihad. Dengan 

adanya budaya kerja yang baik salah satunya adalah budaya kerja Islami 

diharapkan dapat membentuk lingkungan kerja karyawan yang semakin 

labih baik untuk kedepannya, sehingga hal ini akan berdampak terhadap 

peningkatan kinerja yang akan dihasilkan baik dari karyawan maupun 

organisasi untuk kedepannya. 

4. Adanya Dewan Syariah yang memberikan nasehat dan saran kepada 

pimpinan serta mengawasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan prinsip 

Syariah 

5. Adanya training yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

Faktor pendukung BMT Mitra Arta yaitu: 

1. Adanya dewan Syariah yang mengawasi kegiatan serta memberikan 

pendapat atau saran agar berjalan dengan prinsip Syariah 
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2. Adanya pelatihan 

Factor pendukung BMT Islam Abdurrab yaitu : 

1. Adanya dewan Syariah yang bertugas memberikan nasehat dan saran 

kepada derektur atau pimpinan serta melakukan pengawasan kegiatan agar 

berjalan sesuai prinsip Syariah 

2. Adanya pelatihan yang diadakan  baik di internal maupun external  

Selain adanya faktor pendukung dalam penerapan budaya kerja Islami, juga 

terdapatbanyak faktor-faktor yang dapat menghambat sebuah organisasi didalam 

melakukan pengimplementasian budaya kerja Islami terhadap karyawannya, 

adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut : 

1. Latar belakang pendidikan karyawan yang kurang sesuai dengan bidang 

pekerjaan  

Hasil wawancara, dimana menurut pimpinan pada maisng-masing 

BMT mengatakan bahwa latar pendidikan menjadi masalah utama, karena 

tidak semua karyawan memiliki latar belakang pendidikan yang 

berhubungan dengan Syariah tetapi ada juga karyawan yang berlatar 

pendidikan konvensional sehingga mereka membutuhkan arahan, dan 

pelatihan untuk mengembangkan kemampuan didalam menjalankan usaha 

yang sesuai dengan syariat Islam. 

2. Komunikasi yang kurang maksimal 

Hasil wawancara menjelaskan kurangnya komunikasi dalam 

bekerja juga dapat menjadi masalah utama didalam menjalankan suatu 
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pekerjaan sehingga terkadang pekerjaan tidak terselesaikan dengan tepat 

waktu. Maka dari itu, pimpinan pada masing-masing BMT melakukan 

penerapan budaya kerja Islam dengan tujuan agar setiap karyawan dapat 

mematuhi aturan yang berlaku diperusahaan dan syariat Islam untuk dapat 

meningkatkan kualitas kerja yang akan dihasilkan. 

3. Pemahaman karyawan terhadap aturan-aturan yang berlaku 

Kurangnya pemahaman karyawan disebabkan karena latar 

belakang pendidikan yang tidak semuanya Syariah. Jadi terdapat beberapa 

karyawan yang tidak memahami dengan baik maksud dari pentingnya 

budaya kerja Islam, dari hal ini membutuhkan sosialisasi dan pelatihan 

yang harus diberikan kepada setiap karyawan agar dapat memahami 

dengan baik pentingnya menerapkan budaya kerja Islam didalam 

melaksanakan pekerjaan. 

4. Masih belum adanya sanksi-sanksi yang tegas kepada setiap karyawan 

yang melakukan kesalahan didalam bekerja. 

Belum adanya sanksi-sanksi yang tegas dari perusahaan dan 

pimpinan yang menyebabkan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

melanggar Syariah Islam didalam bekerja, diantaranya seperti kurang nya 

kejujuran didalam bekerja, beberapa karyawan yang belum 

memaksimalkan waktu didalam menyelesaikan pekerjaan serta tanggung 

jawab karyawan yang belum diterapkan dengan baik. 

 

 



85 

 

 

 

F. Pembahasan 

Pada dasarnya budaya kerja merupakan suatu falsafah yang didasari 

dengan pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang harus membentuk sifat, 

kebiasaan, dan kekuatan sebagai pendorong dalam melaksanakan setiap pekerjaan 

yang dibebankan. Budaya kerja yang kemudian mencerminkan sikap dan perilaku 

dari seorang individu dalam bekerja, sehingga mendapatkan kepercayaan dari 

organisasi dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya kerja merupakan suatu konsep kerja yang 

didasari oleh kebiasaan dari perilaku kerja setiap individu dalam melasanakan 

pekerjaannya, kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam sebuah organisasi 

untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Budaya kerja yang diterapkan tentu 

saja memiliki tujuan yang baik untuk organisasi maupun utuk karyawannya, 

karena pada dasarnya budaya kerja merupakan suaty dorongan yang dapat 

meningkatkan efektivitas dalam bekerja. 

Budaya kerja, merupakan system dari nilai-nilai, persepsi, dan keyakinan 

yang dianut oleh seorang individu dalam melaksanakan kegiatanyannya terutama 

didalam bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dan 

dapat membantu sebuah organisasi didalam mencapai tujuan dari visi dan misi 

yang ditetapakan serta dapat meningkatkan produktivitas kerja yang semakin baik. 

Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal itu 

dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang 

dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan 

bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang 
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saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup 

pekerjaaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut, namun budaya 

kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan 

pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya perbedaan setiap individu 

dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan pikirannya, karena setiap individu 

mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya masing-masing. 

Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik memerlukan waktu yang lama 

dalam proses perubahannya, maka dari itu perlu adanya pembenahan-pembenahan 

yang dimulai dari sikap dan tingkah perilaku pemimpinnya yang kemudian diikuti 

dengan para bawahannya, dengan terbentuknya budaya kerja yang baik dari atasan 

hingga bawahannya dapat memberikan pengaruh yang baik dan positif terhadap 

pencapaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. 

Maka dalam hal ini, penerapan dari suatu budaya kerja menjadi sangat 

penting dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan dalam membentuk sebuah 

perilaku yang baik dalam melaksanakan, memecahkan setiap permasalahan kerja 

yang dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap pencapaian tujuan dari 

perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki budaya kerja yang baik akan 

meningkatkan kekuatan yang akan mendorong dalam peningkatan produktivitas 

yang diharapkan, maka dari itu sebuah organisasi yang terbentuk harus memiliki 

budaya kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perkembangan organisasi 

baik dari sifat, keahlian, dan latar belakang berdirinya organisasi. 

Penyatuan dari pandangan masing-masing sumber daya manusia di dalam 

organisasi memerlukan ketegasan, sehingga budaya kerja dapat diterapkan dengan 
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maksimal untuk mempercepat pertumbungan dari karakter organisasi dalam 

bersaing, karena budaya kerja dapat menjadi pedoman yang akan diikuti oleh 

individu didalam menjalankan setiap kegiatannya di dalam sebuah organisasi. 

Berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, dimana kebudayaan 

menjadi peran kunci yang dapat mempengaruhi pola kerja seorang individu dalam 

menghadapi setiap tugas dan tantangan yang diberikan kepadanya.  

Budaya kerja pada dasarnya merupakan hal utama yang dapat merubah 

cara kerja yang lama menjadi cara kerja yang baru menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern. Sehingga diperlukan 

cara kerja yang lebih baik dalam hal meningkatkan kualitas kerja organisasi. 

Kualitas kerja organisasi juga dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang 

diberikan, performa dari sumber daya manusianya dalam melaksanakan setiap 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta bagaimana organisasi mampu 

mencapai tujuan yang diharapkan. Maka budaya kerja yang diterapkan menjadi 

kunci utama yang dapat meningkatkan tanggung jawab individu dalam bekerja, 

sehingga menghasilkan suatu manfaat yang dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan dari sebuah organisasi kedepannya. 

Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-

sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu 

bentuk baru yang lebih baik. 

Membangun budaya kerja berate juga meningkatkan dan mempertahankan 

sisi positif yang sudah ada, dengan memasukkan dan membiasakan pola perilaku 
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yang baru untuk membentuk terciptanya perilaku yang menjadi lebih baik.
36

 

Didalam Islam terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang individu 

didalam bekerja, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Shidiq 

Yang berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 

keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada 

kontradiksi dan pertentangan yang sengaja antara ucapan dan 

perbuatan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang-orang yang 

beriman untuk senantiasa memiliki sifat shiddiq dan menciptakan 

lingkungan shiddiq (Hafidhuddin, 2003 :72).Pelaksanaan budaya kerja 

Islam pada BMT di Kota Pekanbaru berdasarkan aspek penilaian 

shidiq sudah diterapkan oleh karyawan dalam bekerja dengan 

menjasikan sikap kejujuran menjadi hal yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan perusahaan.   

2. Istiqomah 

Istiqamah, artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik 

meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah 

dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta 

keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqamah 

merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-

menerus.Aspek istiqomah belum dilakukan oleh beberapa karyawan 
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karena masih kurang konsistensi karyawan didalam bekerja 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh 

perusahaan hal ini disebabkan fokus karyawan yang masih kurang 

dalam bekerja serta kedisiplinan karyawan didalam bekerja. 

3. Fathanah 

Fathanah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara 

mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan 

menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai 

macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin 

dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai 

ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi, baik yang berhubungan 

dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum.
37

Aspek 

fathanah sudah dilakukan oleh karyawan didalam bekerja, tetapi masih 

ada beberapa karyawan yang belum menerapkan hal ini disebabkan 

karena faktor latar belakang pendidikan dan kurangnya pemahaman 

karyawan atas pekerjaan yang diberikan. 

4. Amanah 

Yang dimaksud dengan amanah yaitu memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam 

keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat 

yang baik) dalam segala hal. sifat amanah harus dimiliki oleh setiap 

mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan 
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pelauyanan bagi masyarakat.Sementara aspek amanah menjelaskan 

didalam bekerja, karyawan selalu berusaha untuk bertanggung jawab 

didalam menyelesaikan setia pekerjaan yang diberikan kepadanya 

dengan baik dans sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan. 

5. Tablig 

Yang dimaksud dengan tablig yaitu mengajak sekaligus memberikan 

contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tablig yang 

disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan pesuasif akan 

menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan 

kuat.Pada aspek tabligh sudah dilakukan oleh karyawan dalam bekerja 

seperti memberikan contoh yang baik dari atasan ke bawahan  atau 

sesama rekan kerja, sehingga hal ini akan membantu didalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Situ 

Hidayah dan Sutopo (2014) mengenai peran budaya kerja pada sebuah organisasi 

yang Islami merupakan suatu sikap dalam membentuk perilaku prestatif dalam 

bekerja dimana dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa budaya 

organisasional yang Islami dapat menjadi peran penting untuk membentuk suatu 

perilaku prestatif dalam bekerja. Organisasional yang memiliki budaya kerja yang 

berprinsip dari nilai-nilai Islami dapat mendorong perilaku kerja seorang individu 

menjadi lebih baik lagi kedepannya. Dimana nilai-nilai Islami yang dapat 

mendorong perilaku kerja seorang individu memiliki sikap diantaranya tauhid, 
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khilafah, dan memiliki keadilan. Sedangkan karakteristik-karakteristik Islamnya 

seperti beribdah, bekerja dengan azas manfaat dan maslahat, bekerja dengan 

mengoptimalkan kemampuan akan dan keyakinan untuk selalu berpiki optimis 

dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya. 

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Teguh Suripto (2016) 

mengenai strategi meningkatkan kinerja perusahaan melalui budaya organisasi 

yang islami dimana menghasilkan  kepemimpinan Islami memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan, yang pada akhirnya kinerja 

perusahaan akan menjadi lebih baik, kepemimpinan Islami memilikipengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Dengan meningkatnya 

motivasi kerja karyawan maka kinerja perusahaan akan meningkat menjadi lebih 

baik. danya pengaruh kepemimpinan Islami terhadap motivasi menunjukkan 

bahwa seorang pemimpin yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada 

syariat Islam akan dapat memberikan dan menciptakan suatu motivasi dari para 

karyawannya. Pada dasarnya, motivasi kerja Islami merupakan perasaan atau 

keinginan seseorang yang berada dan bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

material atau nafkah yang didasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadits 

Menurut Kotter dan Hesket yang dikutip oleh Edi Sutrisno, budaya 

perusahaan merupakan seperangkat nilai, norma, persepsi dan perilaku yang 

diciptakan dan dikembangkan suatu organisasi/perusahaan untuk mengatasi 

masalah-masalah, baik masalah mengenai integrasi internal maupun masalah 

mengenai adaptasi eksternal. Menurut Kotter dan Hesket yang dikutip oleh Edi 
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Sutrisno, Budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai, norma, persepsi dan 

perilaku yang diciptakan dan dikembangkan suatu organisasi/perusahaan untuk 

mengatasi masalah-masalah, baik masalah mengenai integrasi internal maupun 

masalah mengenai adaptasi eksternal.
38

 

Dalam dunia kerja, kejujuran di tampilkan dalam bentuk kesungguhan dan 

ketepatan janji, waktu, pelaporan, pelayanan, mengakui kekurangan dan 

kelemahan (tidak menutup-nitupi) serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong 

dan menuju (baik teman sejawat atau atasan). Nilai fathana, berarti mengerti, 

memahami dan menghayati segala hal yang menyangkut tugas dan pekerja atau 

keryawan harus tahu persis apa tugas dan kewajiban. Lebih lanjut sifat ini akan 

menimbulkan kriatifitasan dan kemampuan untuk melakukan bermacam inovasi,. 

Kreatifitas dan inovasi hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha 

menambah berbagai macam ilmu pengetahuan, peraturan din informasi baik yang 

berhubungan dengan pekerjaan maupun perusahaan secara umum. Nilai Jamaah 

atau Kolektivitas, Islam adalah agama jamaah yang lebih mementingkan 

kebersamaan daripada kesendirian atau individualism. Dari ibadah hingga 

muamalah dari sholat murni hingga ibadah social menegaskan karakter dan watak 

kolektivitas Islam. 

Budaya kerja berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami 

karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait dengan apakah karyawan 

menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap 

deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. 
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Dibalik kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam operasinya, terdapat 

sumber daya manusia atau karyawan yang kinerjanya baik, hal ini karena 

karyawan tersebut dapat menjalankan budaya kerja di perusahaan dengan baik 

disamping budaya kerja,  karyawan  memiliki etos kerja dengan semangat yang 

penuh keikhlasan dalam pekerjaannya  untuk mencapai kinerja. Budaya kerja 

memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan jugaperilaku sumber daya manusia 

yang ada agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghadapi berbagai tantangan 

di masa yang akan datang. 

Budaya organisasi menunjukan bagaimana nilai-nilai organisasi dipelajari 

yaitu ditanam dan dinyatakan dengan menggunakan sarana tertentu  berkali-kali, 

sehinggaagar masyarakat dapat mengamati dan merasakannya. Budaya dan nilai 

perusahaan, suasana organisasi dan manajerial yang berasal dari kultur tersebut 

akan memberkan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. 

Budaya memungkinkan orang untuk melihat keselarasan tujuan, sebagai 

nilai-nilai bersama membuat orang merasa baik tentang organisasi dan potensi 

kemampuan mereka tulus bagi perusahaan. Dalam penerapannya terdapat banyak 

faktor-faktor penghambat pengimplementasian budaya kerja islam seperti 

komunikasi yang kurang maksimal, keterbatasan kemampuan dari sumber daya 

manusia dan pemahaman karyawan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Agama 

Islam mengajarkan manusia untuk giat dalam bekerja. Namun dalam bekerja, 

harus sesuai dengan syariat agama dengan mengedepankan kejujuran, 

kedisiplinan dan keihklasan. Bekerja adalah ibadah, selama apa yang dikerjakan 
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adalah untuk tujuan yang baik dan benar. Dalam agama Islam manusia ditentukan 

untuk : 

1. Berusaha   dengan  sebaik-baiknya agar tercapai suatu tujuan  yang halal. 

Pada tahap ini, dengan dukungan budaya instansi, pegawai  akan mencoba 

berusaha untuk  menghasilkan prestasi terbaiknya, apalagi bila penerimaan 

hasil  dilakukan dengan adil dan objektif. Melakukan pekerjaan dengan 

ikhlas adalah ajaran utama dalam Islam. Dalam budaya instansi dapat 

dibina suasana bekerja dengan ikhlas. Usaha yang diupayakan hanya 

karena Allah semata. Bekerja  dengan  dilandasi keikhlasan, dapat 

mencegah SDM dari stres atau jenis emosi lain yang merugikan. 

2. Dalam Islam, umat dituntut untuk minta tolong pada Allah dan mengakui 

keterbatasan dirinya. Allah lebih mencintai orang-orang yang selalu 

meminta daripada yang enggan meminta, karena seolah-olah manusia itu 

berkecukupan. Dan Allah  berfirman : “Berdoalah kepadaKu, niscaya akan 

keperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka jahanan 

dalam keadaan hina dina” (QS. 40:60). Rasullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah 

akan marah kepadanya” (HR. At-Tarmizi dan Abu Hurairoh). Apabila 

manusia rajin bekerja dan berupaya, ia akan menciptakan budaya kerja 

yang disiplin, berkemauan keras dan tidak cepat putus asa. Selanjutnya 

diimbangi dengan  terus menerus berdoa dan meminta tolong kepada 

Allah, agar usahanya membuahkan hasil. Sifat ini akan membawa manusia 
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ke perilaku rendah hati, tidak takabur dan senantiasa menyadari baik 

kelemahan maupun kekuatannya. 

Oleh sebab itu, untuk membangun perilaku individu yang sesuai dengan 

harapan maka harus dibentuk norma-norma yang dapat mengatur perilaku seorang 

individu untuk menjadi lebih baik. Untuk menciptakan norma-norma yang dapat 

mengatur seorang individu tentunya juga harus didukung serta disertai dengan 

adanya nilai dan prinsip moral yang kuat dari sisi fundamental seperti nilai-nilai 

atau prinsip-prinsip yang berdasarkan dengan konsep syariat yang berlandaskan 

Al-Quran dan hadist. Nilai-nilai atau prinsip yang berlandaskan dengan syariat 

Islam dapat mempengaruhi dalam pembentukan karakteristik seseorang yang 

lebih Islami terutama didalam bekerja, sehingga keinginan-keinginan dapat 

terpenuhi dan mendorong perilaku seseorang menjadi lebih baik lagi dan sesuai 

dengan harapan. Dengan demikian, adanya budaya organisasi yang bertumpu 

dengan syariat islam dapat menjadi peran penting untuk membentuk perilaku 

seorang karyawan menjadi lebih baik lagi dalam sebuah perusahaan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Budaya kerja adalah salah satu komponen yang dapat membentuk 

kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sehingga 

dapat menjadi identitas dan tolak ukur dalam perkembangan perusahaan. 

2. Budaya kerja juga dapat menjadi penentu perkembangan sebuah 

perusahaan dalam hal mencapai tujuan yang diharapkan. 
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3. Budaya kerja sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan, terutama falsafah yang mampu mendorong prestasi 

kerja setinggi-tingginya.  

4. Program budaya kerja akan menjadi kenyataan melalui proses panjang 

karena perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru memakan 

waktu untuk menjai kebiasaan dan tak henti-hentinya terus melakukan 

penyempurna dan perbaikan.  

5. Budaya kerja juga dapat membentuk perilaku kerja yang tercermin dari 

sikap kerja keras, keuletan, kedisiplinan, produktf, memiliki tanggung 

jawab, selalu termotivasi, memiliki manfaat, menuntut karyawan untuk 

selalu kreatif, mandiri, konsisten dalam segala hal yang dapat 

meningkatkan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


