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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia yang unggul bukan hanya mempunyai keilmuan (IQ) 

saja dalam menghadapi dunia kerja di era sekarang ini tapi juga seseorang yang 

mampu menyikapi setiap kondisi yang dihadapi. Namun belum cukup semua itu 

tanpa adanya kemampuan kedekatan terhadap Tuhan yaitu Allah SWT sang maha 

segalanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan 

peningkatan kinerja SDM melalui kecerdasan spiritual dan penerapan etika kerja 

Islami melalui variabel intervening komitmen afektif. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner untuk mengambil data pada perawat di RSI PKU Muhammadiyah 

Pekajangan Kab. Pekalongan sebanyak 105 orang dan yang kembali sebanyak 102 

orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability simple 

random sampling, yang artinya teknik yang digunakan memberikan peluang yang 

sama secara acak tanpa memperhatikan strata. Metode analisis ini menggunakan 

sobel test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel kecerdasan spiritual terhadap komitmen afektif, 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel etika kerja Islami terhadap 

komitmen afektif, pengaruh positif dan signifikan antara variabel kecerdasan 

spiritual terhadap kinerja SDM, pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

etika kerja Islami terhadap kinerja SDM, pengaruh positif dan signifikan antara 

komitmen afektif terhadap kinerja SDM. Serta variabel komitmen afektif terbukti 

memediasi variabel kecerdasan spiritual terhadap kinerja SDM dan variabel 

komitmen afektif terbukti memediasi variabel etika kerja Islami terhadap kinerja 

SDM. 

 

Kata kunci : Kecerdasan Spiritual, Etika Kerja Islami, Komitmen Afektif dan 

Kinerja SDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

ABSTACT 

 

Excellences of human resources isn’t only have a knowledge (IQ) to 

against the world of work in this era, but also someone who is able to respond to 

every condition encountered. But out of all, thatsn’t enough without the ability to 

be close to God, that is Allah, the greatest. The purpose of this study is to analyze 

and describe the improvement of human resource performance through spiritual 

intelligence and the application of Islamic work ethics through affective 

commitment that be intervening variables. This study uses a questionnaire to 

retrieve data on nurses at RSU PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan as 

many as 105 people and 102 people returned. The sampling technique that be used 

is a simple random sampling technique, which means that the technique used 

provides equal opportunities at random without regard to strata. This analytical 

method uses sobel test. 

The results of this study indicate that there is a positive and significant 

influence between spiritual intelligence variables on affective commitment, 

positive and significant influence between Islamic work ethic variables on 

affective commitment, positive and significant influence between spiritual 

intelligence variables on HR performance, positive and significant influence 

between Islamic work ethic variables on HR performance, a positive and 

significant effect between affective commitment to HR performance. And the 

affective commitment variable is proven to mediate the spiritual intelligence 

variable on HR performance and the affective commitment variable is proven to 

mediate the Islamic work ethic variable on HR performance. 

 

Keywords: Spiritual Intelligence, Islamic Work Ethics, Affective Commitments 

and Human Resource Performance. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas upaya peningkatan kinerja SDM melalui kecerdasan 

spiritual dan etika kerja Islami melalui variabel intervening komitmen afektif. 

Kecerdasan Spiritual adalah sebuah fakultas dimensi jiwa manusia dalam 

memberi arah dan arti kehidurpan bahwa setiap perilaku dan kegiatan harus 

diartikan sebagai ibadah yang berprinsip hanya karena adanya kekuatan yang 

lebih besar dari pada kekuatan diri sendiri yaitu Allah SWT. Etika Kerja Islami 

yaitu refleksi pribadi seorang khalifah dalam bekerja dimana bukan hanya untuk 

memuliakan dirinya namun juga untuk suatu manifestasi amal shaleh yang 

didasari dengan nilai nilai ketuhanan lillahita’ala dalam bekerja. Komitmen 

Afektif adalah kuatnya keinginan atau hasrat karyawan untuk bekerja dan 

beradaptasi dengan nilai – nilai yang telah disetujui agar tujuan dan keinginan 

untuk tetap di organisasi dapat terwujud. Kinerja SDM adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya dengan 

persyaratan-persyaratan kerja tertentu. Berdasarkan kajian teori yang lengkap dan 

mendalam, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

Peningkatan kinerja SDM melalui Kecerdasan Spiritual dan penerapan Etika 

Kerja Islami dengan Komitmen Afektif sebagai variabel intervening di RSI PKU 

Muhammadiyah Pekajangan Kab. Pekalongan”. kemudian pertanyaan penelitian 

adalah (a) Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap komitmen afektif 

(b) Bagaimana pengaruh penerapan etika kerja Islami terhadap komitmen afektif, 

(c) Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja SDM, (d) 

Bagaimana pengaruh penerapan etika kerja Islami terhadap kinerja SDM (e) 

Bagaimana pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja SDM. Objek penelitian 

ini adalah perawat di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Kab. Pekalongan. 

Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik Probability Random 

Sampling, yang artinya yang artinya teknik yang digunakan memberikan peluang 

yang sama secara acak tanpa memperhatikan strata. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung 

kepada responden. Dan selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel kecerdasan spiritual terhadap komitmen afektif, artinya 

semakin baik kecerdasan spiritual dari karyawan dapat menimbulkan komitmen 

afektif dari diri karyawan terhadap tempatnya bekerja. Adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel etika kerja Islami terhadap komitmen afektif, 

artinya semakin baik penerapan etika kerja Islami pada karyawan dapat membuat 

karyawan bekerja ikhlas dan merasa senang dalam bekerja yang mana itu 

dikarenakan timbulnya komitmen afektif dari dalam dirinya. Kecerdasan spiritual 



 

 

ix 

 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM, artinya bahwa 

kecerdasan spiritual yang kuat dapat meningkatkan kinerja. Etika kerja Islami 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM, artinya tingginya 

penerapan etika kerja berbasis Islami di organisasi akan membuat karyawan 

bekerja sesuai ajaran Rasulullah yang memiliki jiwa pekerja keras sehingga dapat 

meningkatkan kinerja SDM. Serta variabel komitmen afektif terbukti memediasi 

variabel kecerdasan spiritual terhadap kinerja SDM dan variabel komitmen afektif 

terbukti memediasi variabel etika kerja Islami terhadap kinerja SDM, hal tersebut 

berarti semakin baiknya kecerdasan spiritual dan dibarengi dengan penerapan 

etika kerja Islami di organisasi akan menumbuhkan komimen afektif dari dalam 

diri karyawan dan akan meningkatkan kinerja SDM. 
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