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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber 

daya manusia tidak lepasdari faktor pemimpin dan karyawan yang diharapkan 

dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi. Karyawan 

dengan pemimpin yang Islami merupakan asset utama suatu organisasi dan 

mempunyai peran yang strategis didalam organisasi tersebut yaitu sebagai 

pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas organisasi. Demi tercapainya tujuan 

organisasi, karyawan memerlukan motivasi untuk bekerja lebih rajin. Melihat 

pentingnya karyawan dalam organisasi, maka karyawan diperlukan perhatian 

lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Dengan pemimpin yang Islami dan motivasi kerja yang tinggi, karyawan akan 

bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan 

pemimipin yang tidak Islami dan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak 

mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan kurang memiliki informasi yang jelas 

apakah pekerjaan mereka memiliki dampak positif terhadap para penerima 

manfaatnya yaitu individu atau kelompok yang dilayani organisasi (Katz & Kahn, 

1966: 67). Signifikansi tugas seringkali tidak pasti di organisasi- organisasi karena 
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karena beberapa alasan. Pertama, Karyawan di organisasi sering menemui 

prasangka buruk, yang bisa menghalangi mereka untuk merasa bahwa mereka 

telah mencapai tujuan – tujuan dan membuat mereka ragu apakah misi mereka 

adalah mungkin. Kedua, para karyawan seringkali hanya menerima umpan balik 

langsung yang sedikit tentang bagaimana tindakan-tindakan mereka 

mempengaruhi penerima manfaat, yang mungkin membuat mereka ragu apakah 

misi mereka tercapai atau tidak.   

 Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, adalah 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Karena 

berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan 

bisnis atau mencari laba atau profit (Ilmi, 2002: 67). 

 Untuk dapat menjalankan kegiatan utamanya berdasarkan prinsip 

syariah, BMT harus mempunyai keunggulan kompetitif, yang hanya akan 

diperoleh dari seorang pemimpin yang Islami dan karyawan yang produktif, 

inovatif, kreatif, selalu bersemangat dan loyal(Ilmi, 2002: 65). Karyawan yang 

memenuhi kriteria seperti itu hanya akan dimiliki melalui penerapan konsep dan 

teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat dengan semangat kerja 

yang tinggi serta pemimpin yang Islami, efektif dan lingkungan kerja yang 
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mendukung. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai, diantaranya motivasi dan kepuasan kerja (Robbins, 2006: 152). 

 Disamping faktor motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan yang Islami 

juga mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2000: 170) Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan atau manajer dapat 

berpengaruh terhadap karyawan, karena seorang pimpinan dapat 

mempengaruhi karyawannya dengan memberikan pengarahan dan dukungan 

sehingga menimbulkan motivasi kerja, yang dapat meningkatkan kepuasan kerja 

yang secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Agama Islam mengajarkan 

bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang selalu berpegang 

kepada Al-qur’an dan hadist (Rivai&Arifin, 2009: 105). 

 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu 

kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

motivasi. Motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi dapat dianggap 

sederhana dan dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada 

dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang 

menjadi keinginannya. Bila seseorang termotivasi, ia akan berusaha berbuat 

sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Namun belum tentu 

upaya yang keras itu akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila 

tidak disalurkan dalam arah yang dikehendaki organisasi. Menurut Luthans 
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(2006: 270) motivasi adalah proses sebagai langkah awal seseorang melakukan 

tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis atau dengan kata lain adalah 

suatu dorongan yang ditunjukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Apabila nilai 

ini tidak terjadi, maka akan terwakili individu-individu yang mengeluarkan tingkat 

biaya tinggi, yang sebenarnya berlawanan dengan kepentingan organisasi. 

Rendahnya kinerja karyawan dan motivasi karyawan yang dihadapi sebenarnya 

merupakan permasalahan klasik namun selalu update untuk didiskusikan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi dan Santoso (Jurnal STIE AUB 

Surakarta: 2008) menyatakan bahwa kepemimpinan dan motivasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Aribowo (2011) menyatakan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Darwito Hasil penelitian ini 

menunjukkan diantaranya bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 Perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang 

efektif. Selain kepemimpinan dan motivasi, untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam manajemen efektif memerlukan dukungan karyawan yang 

cakap dan kompeten di bidangnya. Di sisi lain pembinaan para karyawan 

termasuk yang harus diutamakan sebagai aset utama sebuah perusahaan. Proses 
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belajar harus menjadi budaya organisasi sehingga keterampilan para karyawan 

dapat dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan. Dalam hal ini loyalitas karyawan 

yang kompeten harus diperhatikan.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah 

kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan 

emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa kerja karyawan dan perusahaan dengan tingkat nilai balas jasa yang 

memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan.  

 Dalam hal kepuasan kerja, menurut Ranupandojo dan Husnan (2002: 122) 

mengemukakan beberapa faktor mengenai kebutuhan dan keinginan karyawan, 

yakni gaji yang baik, pekerjaan yang aman, rekan sekerja yang kompak, 

penghargaan terhadap pekerjaan, pekerjaan yang berarti, kesempatan untuk 

maju, pimpinan yang adil dan bijaksana, pengarahan dan perintah yang wajar, 

dan organisasi atau tempat kerja yang dihargai oleh masyarakat.  

 Kepuasan kerja atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada 

perbedaan antara apa yang diharapkan. Sebaliknya, apabila yang didapat 

karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan karyawan 

tidak puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan 

kerja yaitu: jenis pekerjaan, rekan kerja, tunjangan, perilaku yang adil, keamanan 

kerja, peluang menyumbang gagasan, gaji/upah, pengakuan kinerja, dan 

kesempatan bertumbuh.  
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 Kepuasan kerja karyawan pada dasarnya sangat individualis dan 

merupakan hal yang sangat tergantung pada pribadi masing-masing karyawan. 

Ketidakpuasan karyawan dapat terjadi apabila pekerjaan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan apa yang di peroleh dari perusahaan atau organisasi. 

Ketidakpuasan para karyawan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan 

dapat merugikan perusahaan atau organisasi  yang bersangkutan. Misalnya; 

adanya aksi mogok kerja, kemangkiran karyawan meningkat, turunnya kinerja 

karyawan, dan lain-lain. Yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja 

perusahaan itu sendiri. Maka, para pimpinan sebaiknya mengerti apa yang 

dibutuhkan para karyawan dan mengetahui keinginan-keinginan apa yang 

membuat karyawan puas dan meningkatkan kinerjanya, berikut semua 

konsekuensinya, termasuk apa dan berapa bonus yang akan mereka terima jika 

target atau tujuan kerjanya tercapai. Sehingga para karyawan tidak melakukan 

hal-hal yang tidak sepantasnya dikerjakan. Kepuasan dan ketidakpuasan yang 

dirasakan oleh karyawan dapat dilihat dari banyaknya jumlah absensi dan jumlah 

karyawan yang masuk tidak tepat pada waktunya yang terjadi di perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi jumlah karyawan yang absen diperusahaan, maka 

tingkat kepuasan karyawan dalam bekerja rendah. Tingginya tingkat absensi dan 

jumlah karyawan yang terlambat dapat menjadi indikasi bahwa karyawan 

merasa kurang termotivasi dan kurang puas dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Karyawan yang kepuasan kerjanya rendah akan berakibat pada penurunan 
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kinerja perusahaan secara keseluruhan, karena karyawan menjadi motor 

penggerak dari perusahaan.  

 Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, penulis termotivasi untuk 

mengetahui apakah kepemimpinan Islami, motivasi dan kepuasan kerja dengan 

variabel lama kerja sebagai variabel moderating akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada BMT yang ada di kabupaten Temanggung. Maka penulis 

mengajukan sebuah penelitian dengan judul ”Analisis Pengaruh Kepemimpinan 

Islami, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Lama 

Kerja Sebagai Variabel Moderating Pada BMT di kabupaten Temanggung”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini masalah 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan Islami, 

motivasi kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan Islami, 

motivasi kerja dan kepuasan kerjaterhadap kinerja karyawan dengan 

lama bekerja sebagai variabel moderasi? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:  
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1. Menganalisis pengaruh antara kepemimpinan Islami, motivasi kerja, 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan BMT di kabupaten Temanggung. 

2. Menganalisis pengaruh antara kepemimpinan Islami, motivasi kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan lama bekerja sebagai 

variabel moderasi.  

1.3.2.  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pihak instansi  

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran 

dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan perencanaan strategi 

dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada BMT di kabupaten 

Temanggung untuk mencapai kinerja yang maksimal.  

2. Bagi pihak akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran 

serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan 

pengaruh faktor-faktor kepuasan terhadap kinerja karyawan.  

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau 

untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang 

menghadapi permasalahan  yang sama. 
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1.4. Sistematika Penulisan  

 Dalam penelitian ini, sitematika penulisan dibagi menjadi lima (5) bab, 

yang diuraikan sebagai berikut:  

BAB I. Pendahuluan 

 Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang 

 masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar 

 belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah lebih 

 terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula 

 dijabarkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, dan pada akhir bab 

 dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.  

BAB II. Tinjauan Pustaka  

 Sesuai dengan judul yang tertera, pada Bab II ini akan diuraikan tentang 

 landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian 

 dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan. Sebagai acuan 

 akan diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

 peneliti sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang 

 akan diajukan. Dalam bab ini pula akan dijabarkan tentang kerangka 

 pemikiran dan hipotesis dari permasalahan yang ada pada Bab I. 
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BAB III. Metode Penelitian  

 Penjelasan tentang metode penelitian berisi tentang variabel penelitian 

 dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Dijabarkan 

 pula tentang jumlah dan karakteristik sampel yang digunakan, jenis dan 

 sumber data yang didapatkan, serta metode pengumpulan data dari 

 responden. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang digunakan 

 untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian 

 (sampel). 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan  

 Dalam bab ini akan dijabarkan tentang paparan data dan temuan 

 penelitian yang didapat dari obyek penelitian (sampel) beserta penjelasan 

 yang diperlukan. Paparan data dan temuan  penelitian akan didasarkan 

 pada landasan teori yang telah dijabarkan pada Bab II, sehingga segala 

 permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I dapat terpecahkan atau 

 mendapat solusi yang tepat.  

BAB V. Penutup  

 Berdasarkan penjelasan hasil analisis data pada Bab IV di atas, akan 

 dirumuskan kesimpulan yang merupakan pembuktian dari hipotesis yang 

 ada pada Bab II. Di samping itu, juga akan diutarakan keterbatasan 
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 penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan bisa 

 berguna bagi instansi  terkait. 
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