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Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan kesehatan, 

rahmat, rezeki, dan semua yang saya butuhkan. 

2. Kedua orang tua, kakak-kakak, dan seluruh keluarga saya yang saya 

sayangi, yang selalu mendukung dan mendoakan saya. 

3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan telah 

membantu saya. 

4. Seluruh keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Untuk yang selalu bertanya “kapan wisuda?”, “kapan skripsimu selesai?” 

dan “sudah sampai bab berapa?” berhenti mengukur kepintaran seseorang 

hanya dari siapa yang paling cepat lulus. 

 



 

 

vii 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini  adalah mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh 

etika kerja islam, komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

sumber daya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang berjumlah 355 perawat dengan 

pengambilan 78 perawat di jadikan sebagai sampel serta pengambilan data 

menggunakan koesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Simpulan dari penelitian ini adalah kepuasan kerja sangat 

berperan penting dalam timbulnya kinerja sumber daya manusia. Etika kerja 

Islami positif mempengaruhi kepuasan kerja terhadap kinerja sumber daya 

manusia, dan komitmen organisasi positif mempengaruhi kepuasan kerja terhadap 

kinerja sumber daya manusia, yang berarti kinerja sumber daya manusia dapat 

dipengaruhi oleh faktor seperti penerapan etika kerja Islami dan komitmen 

organisasi karyawan. 

 

Kata kunci : Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan  

Kinerja Sumber Daya Manusia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe and analyze the influence of Islamic work 

ethics, organizational commitment and job satisfaction on the performance of 

human resources. The population in this study were nurses at Sultan Agung 

Islamic Hospital Semarang, totaling 355 nurses with 78 nurses being made as 

samples and taking data using questionnaires. The sampling method uses 

purposive sampling. The analytical method in this study uses multiple linear 

regression analysis. The conclusion of this study is that job satisfaction plays an 

important role in the emergence of human resource performance. Islamic work 

ethics positively influence job satisfaction on the performance of human 

resources, and organizational commitment positively influence job satisfaction on 

the performance of human resources, which means human resources performance 

can be affected by factors such as the implementation of Islamic work ethic and 

organizational commitment of employees. 

 

Keywords: Islamic Work Ethics, Organizational Commitment, Job Satisfaction 

and Human Resource Performance 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahasa mengenai Kinerja Sumber Daya Manusia yang 

dipengaruhi oleh Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja. 

Etika Kerja Islam ialah seperangkat nilai atau sistem kepercayaan mengenai kerja, 

karena pekerjaan tersebut adalah tuntunan dari Allah SWT melalui Al-Qur’an dan 

sunnah yang berhubungan dengan kesejahteraan organisasi dan berkelanjutan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Komitmen organisasi sebagai suatu sikap 

anggota organisasi dalam memihak organisasinya dengan memberikan kontribusi, 

kepedulian dan prestasi kerja sehingga terjadi keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan. Kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang positif atau 

perasaan senang dari sumber daya manusia tentang pekerjaannya dan kinerja 

sumber daya manusia merupakan hasil kerja atau tingkat keberhasilan sumber 

daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam suatu tugas tertentu dan 

kurun waktu tertentu. Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam dan kritis maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana model peningkatan kinerja 

sumber daya manusia dan kepuasan kerja melalui komitmen organisasi dan etika 

kerja islam?”. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat berjumlah 78 perawat 

dengan pengambilan responden menggunakan purposive sampling dan 

pengambilan data menggunakan koesioner. Metode pengambilan pupopsive 

sampling dengan tidak menggunakan seluruh populasi dijadikan sampel 

dikarenakan jumlah populasi terlalu banyak. Kemudian data di analisis dengan 

menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa etika 

kerja Islami positif mempengaruhi kepuasan kerja terhadap kinerja sumber daya 

manusia, dan komitmen organisasi positif mempengaruhi kepuasan kerja terhadap 

kinerja sumber daya manusia 
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