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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang 

melakukan penelitian ini. peneliti terdahulu digunakan untuk menunjukkan 

keaslian penelitian ini, penelitian ini merupakan bentuk duplikasi dari hasil 

penelitian penelitian terdahulu. Untuk itu peneliti akan menjelaskan secara ringkas 

dari hasil peneliti terdahulu. 

Penelitian pertama oleh M. Kurniawan (2009), meneliti tentang Pengaruh 

Motivasi Dan etos Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan (Studi) Kasus Pada 

Karyawan Di Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhid, menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Dompet 

Peduli Ummat Darrut Tauhid Cabang Palembang. metode analisis yang digunakan 

adalah  metode regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik
14

 

Penelitian kedua oleh Alaik Allama (2012), meneliti tentang Pengaruh 

Motivasi Kerja Islam Budaya Kerja Islam Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Kudus, menyatakan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh terhadap variabel motivasi kerja islam dan budaya 

kerja islam berpengaruh  positif  terhadap produktivitas kerja karyawan di BMT 

                                                           
14 M. Kurniawan, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Etos Kerja IslamTerhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan di Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhid 

Cabang Palembang,  2017, 39 



11 
 

Kudus. Metode yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan 

mengggunakan uji asusmsi klasik.
15

 

Penelitian ketiga oleh Siti Anisah (2014), meneliti tentang  Pengaruh   

Motivasi  Kerja Islam Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Di BMT 

Harapan Ummat Kudus, menyatakan bahwa secara simultan semua variabel 

independen(motivasi kerja Islami dan pelatihan kerja) berpenagaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) pada BMT Harapan 

Ummat kudus. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik.
16

 

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki 

variabel bebas yang sama. Sehingga dapat dijadikan acuan sebagai penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat menjadi tolak ukur penelitian ini. dalam 

menginterpretasikan hasil analisis data. Dimana terdapat kesamaan metode 

analisis yang digunakan yaitu modal regresi linier berganda.  Kesamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang 

motivasi kerja Islam dan budaya kerja Islam, dan sama-sama menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

 

 

                                                           
15

 Allaik Allama. “Pengaruh motivasi kerja islam dan budaya kerja islam terhadap 

produktivitas kerja karyawan baitul mal wat tamwil (BMT) di kudus” (Skripsi IAIN 

Walisongo, Semarang 2012), 69 
16

 Siti anisah, “Pengaruh Motivasi Kerja Islami Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Di BMT Harapan Ummat Kudus.Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam”. 

(Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kudus 2014), 44 
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B. Kajian Teori 

1. Motivasi Kerja Islam 

Motivasi (motive) adalah suatu dorongan yang mendorong manusia 

untuk dapat melakukan suatu tindakan, baik dorongan tenaga maupun dorongan 

jiwa (hati). Motivasi berasal dari kata-kata „movere‟ yang berarti dorongan atau 

dengan bahasa inggrisnya adalah “motivation”. Motivasi dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk usaha dorongan untuk mencapai suatu keinginan. Baik berasal dari 

individu, maupun dari luar manusia.
17

 

Definisi lain tentang motivasi dijelaskan oleh Fillmore H. Stanford 

“Motivation as an energizing condition of the organism that serves to direct that 

organism toward the goal of a certain class” (1967) yang dikutip oleh Anwar 

Prabu Mangkunegara (2002) dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber 

daya manusia perusahaan yang berarti motivasi merupakan kondisi yang 

mempengaruhi pergerakan manusia dalam mencapai suatu tujuannya.
18

 

Menurut T. Hani Handoko Motivasi kerja adalah sesuatu menimbulkan 

dorongan dengan semangat kerja pada diri seorang  karyawan  dengan melakukan 

suatu pekerjaan untuk dapat mencapai suatu  tujuan. Motivasi seorang karyawan 

berbeda tergantung yang melatarbakangi. Moral spiritual bermakna sebagai 

pengalaman pada nilai-nilai moral yang di dasari pada tujuan hidupnya sendiri. 

                                                           
17

 Ach Mohyi, teori dan perilaku organisasi ( Malang : UMMPress, 1999), 157 
18

 Anwar Prabu Mangkunegara,  Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan ( 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,  2002), 93 
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Guna untuk mengembangkan semua kemampuan secara teratur dan bermanfaat 

(1993).
19

 

Dalam al-Qur‟an sesungguhnya motivasi religius adalah motivasi yang 

memiliki dasar kefitrahan pembawaan terhadap penciptaan manusia. Manusia 

akan merasakan bahwa terdapat dalam dirinya motivasi dari dalam lubuk hatinya 

yang mendorong kepada dirinya, untuk berpikir, serta meneliti mengetahui 

penciptanya serta pencipta alam raya. Mendorong untuk beribadah bertawasul 

serta berlindung serta meminta pertolongan dari-Nya. 

Ajaran Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk 

beribadah kepada Allah SWT. Motivasi dalam bahasa Islamnya disebut sebagai 

niat yaitu segala sesuatunya di dasari dengan iman. rasa mantap terhadap motivasi 

kerja, merupakan ciri khusus daya rangsang dalam masyarakat kapitalis, dan 

sistem sosialis mengupayakan pemertaaan terhadap kesempatan kerja terhadap 

warga negaranya. Sehinggah karyawan merasa aman serta tententeram terhadap 

ekonomis. Lebih dari 1400 tahun lalu al-quran menegaskan adanya pengalaman 

hidup manusia dan kemuliaan bekerja. Terdapat dalam QS. Hud [11] : 6 

ا ۞ نْْ َوَم ابَّةٍْ ِم ّلَّْ اْْلَْرضِْ ِفْ َد َلى ِإ ا اّللَِّْ َع َه مُْ ِرْزقُ  َل ْع ا َويَ  رََّى َق تَ  ْس  ُم

ا َه َع ْوَد تَ  ْس ابٍْ ِفْ ُكلْ  ْۚ  َوُم َت يٍْ ِك ِب  ُم

 

                                                           
19

Chablullah Wibisono, Bekerja dengan cinta panduan islam tentang etos dan 

produktivitas kerja ( Jakarta Selatan: Al-Wasat Publishing House, 2010),22 
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 Artinya: dan tidak ada sesuatu yang melata di bumi melainkan Allah 

ysng memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat kediamannya dan 

tempat menyimpannya. Semuanya ditetapkan dalam kitab yang nyata”. 

Semua yang dilimpahkan tuhan atas manusia baik berupa kemampuan 

batin, dan maupun lainnya, untuk digunakan sebaik mungkin. Harus digunakan 

secara sebaik mungkin, dan sudah diatur kalau tidak cakap batin tidak dari bagian 

kegiatan moral. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah 

dilakukannya, serta direnungkan. Setiap orang wajib untuk menyelamatkan dan 

meningkatkan kesejahteraan jiwanya sendiri agar kesejahteraannya sama.
20

 

Kemampuan kerja sesungguhnya adalah suatu hal yang fitrah dalam jiwa. 

Dan hukumnya telah diputuskan dalam bentuk kebutuhan manusia untuk 

mencapai keiginannya. Islam mempersiapkan serta mendorong  kemauan manusia 

untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. Ketika islam 

menanamkan dalam jiwa yang muslim, kita dapat merasakan bahwa usaha yang 

baik adalah bagian usaha yang tidak pernah lepas dari iman. Serta selalu 

bersungguh-sungguh dalam ke arah tersebut.
21

  

Shihab (2008:9) mengatakan bahwa Bekerja merupakan ibadah dan salah 

satu dari ajaran tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menjadi 

dinamis. Dengan bekerja manusia bisa melanjutkan kualitas hidup dan untuk 

mengelola sisi rohani dan jasmani manusia. Dengan dinamis berarti berusaha 

                                                           
20

 Chablullah Wibisono, Bekerja dengan cinta panduan islam tentang etos dan 

produktivitas kerja ( Jakarta Selatan: Al-Wasat Publishing House, 2010), 23 
21

 Siti anisah, “Pengaruh Motivasi Kerja Islami Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Di BMT Harapan Ummat Kudus.Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam”. 

(Skripsi Ilmu Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kudus 2014), 9 
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bergerak  untuk mengetahui serta untuk melakukan suatu hal yang akan dilakukan 

.
22

  

Berbagai alasan yang tidak dapat disebutkan setiap orang wajib untuk 

bekerja. Guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam era sekarang, 

banyak yang dilakukan oleh seseorang dalam bekerja sesuai dengan profesinya. 

Di tambah dengan bantuan teknologi dan komunikasi yang canggih pada saat ini. 

Segala sesuatunya yang telah dibuat, dan bisa disebarluaskan. Seperti perusahaan 

sebagai tempat bekerja. Seseorang dengan usaha dan kreativitasnya mereka 

memilih akan bekerja secara mandiri ataupun menawarkan produk atau jasanya 

kepada perusahaan. Dalam konteks bekerja, harus sesuai dengan fitrahnya, 

manusia harus berusaha memahami dorongan-dorongan bathiniyah dan 

lahiriyahnya. Ada beberapa pendapat lain mengatakan bahwa ada keterkaitan 

dengan bekerja sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Baik dari sudut pandang agama, ekonomi, sosial, serta budaya. Namun 

dalam upaya menangani tersebut adalah sebagai dorongan atau motivasi dasar 

manusia yang berada dalam firman Allah SWT QS. Ali-Imran [3]:14 

لنَّاسِْ ُزيِّنَْ َواتِْ ُحبْ  ِل َه نَْ الشَّ اءِْ ِم يَْ النَِّس ِن َب يِْ َواْل اِط َن َق َرةِْ َواْل َط ْن َق ُم  اْل

نَْ َىبِْ ِم ةِْ الذَّ ِفضَّ لِْ َواْل ةِْ َواْْلَْي َسوََّم ُم امِْ اْل َع كَْ ْۚ  َواْْلَْرثِْ َواْْلَنْ  ِل  ذََٰ

اعُْ َت اةِْ َم ا اْْلََي َي نْ  هُْ َواّللَُّْ ْۚ  الد  َد ْن َمآبِْ ُحْسنُْ ِع  اْل

                                                           
22

 Ibid, 1 
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Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang 

diingini, yaitu:wanita-wanita anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak 

dan kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah tempat 

kesenangan hidup manusia di dunia;mdan disisi lain Allah adalah tempat kembali 

yang baik (surga)” .
23

 

Ayat di atas sudah dijelaskan bahwasannya kita harus memahami adanya 

bentuk dorongan atau motivasi manusia dalam bekerja. Guna untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia. Misalnya seperti karyawan, di luar tangung jawab 

terhadap sosialnya di perusahaan ia bertanggung jawab kepada tuhan diri sendiri 

dan keluarganya. Dalam hal ini menunjukkan keinginan dalam mencapai tujuan ia 

harus sadar, akan motivasi spiritual, dan sosial dan ia harus bekerja dengan 

sungguh-sungguh. 

Meskipun bekerja adalah tujuan akhir dalam memenuhi kebutuhan dasar 

manusia, juga menempatkan derajat manusia ketempat terhormat, bekerja pada 

hakikatnya merupakan konsepsi manusia dalam meningkatkan kinerja yang baik 

secara individu dan sebagai karyawan di perusahaan di tempat bekerja. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Seperti suasana 

hati seseorang, lingkungan sosial yang tenang dan nyaman, tempat bekerja sampai 

pengalaman keberagamaan setiap individu.
24

 

                                                           
23

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Ali-Imran : 14, di Akses pada 

tanggal 23 Oktober 2018 pukul 09.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
24

 Chablullah Wibisono, Bekerja Dengan  Cinta panduan Islam Tentang Etos dan 

Produktivitas Kerja ( Jakarta Selatan: Al-Wasat Publishing House, 2010),3 
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Keadaan yang seperti inilah yang mempengaruhi seorang karyawan 

dalam lingkungan bekerjanya. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh positif dan 

pengaruh negatif yang berakibat pada tinggi rendahnya tingkat kinerja. Dan pada 

akhirnya muncul motivasi yang memacu diri seseorang dalam menghadapi suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi pada masa saat ini. tetapi ada pula yang putus 

asa dan menyerah dalam melakukan tugas kerjanya, ada pula yang sedang 

mengambil jalan pintas seperti korupsi, memanipulasi data keuangan, serta 

merusak etika bekerja. Seperti roda kehidupan, kinerja diatas tersebut juga 

memiliki arus putaran roda. Ada yang berada di atas dan ada pula yang berada di 

bawah. Ada juga yang berada di atas lupa bersyukur, tak jarang merasakan 

kenikmatan, perilaku konsumtif mengalir, menderas, akhirnya jatuh pada lubang 

nestapa. Dan begitu juga sebaliknya yang berada di bawah menadahkan tangan 

kepada tuhan memohon agar permintaannya cepat terkabulkan.  

2. Faktor-faktor motivasi 

Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi,faktor-faktor 

tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda, dan bisa berubah. Apabila 

seorang manajer atau pemimpin ingin sukses dalam memotivasi seorang 

karyawannya. Dalam produktivitas yang maksimal, maka ia harus memahami 

perbedaaan mempertimbangkan mempertimbangkan pengaruh dari  faktor-faktor 

tersebut serta pandai memilih teknik yang paling sesuai untuk memotivasi seorang 

karyawan.
25

 

                                                           
25

 Ach. Mohyi, Teori  dalam  Perilaku Organisasi ( Malang: UMMPress, 1999), 172 
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Menurut Hellriegel dan Slocum, yang di kutip oleh Abi Sujak, terbagi 

dalam tiga faktor utama yang mempengaruhi motivasi, yaitu: 

a. Perbedaan karakteristik individu. Perbedaan ini meliputi kebutuhan, 

nilai, sikap, dan minat. 

b. Perbedaan karakterstik pekerjaan. Perbedaan ini meliputi persyaratan 

keterampilan, identitas tugas, signifikan tugas, otonomi dan tipe-tipe 

penilaian yang berbeda. 

c. Perbedaan karakteristik lingkungan kerja atau organisasi. Perbedaan 

ini meliputi: perbedaan peraturan, kebijakan, sistem pemberian hadiah 

(kompensasi) dan misi organisasi. 

Pada faktor diatas, mempunyai pengaruh perbedaan terhadap perilaku 

karyawan dan pemimpin memotivasi bawahannya mengenai perbedaan-perbedaan 

tersebut.
26

 

3. Teori Motivasi  

Seorang ilmuwan james dan dewey dengan adanya kepercayaan dari para 

ilmuan wertheimer, gooldstei, dan psikologi gestalt, dengan unsur dinamisnya 

freud, fromm, horney, reich, jung dan adler.
27

 Telah merumuskan teori motivasi 

yakni: 

a. Kebutuhan pokok (kebutuhan fisiologis) seperti kebutuhan-kebutuhan 

kekurangan dalam tubuh seperti makanan, dan minuman 

                                                           
26

 Abi Sujak,Kepemimpinan Manajer.(Jakarta: CV Rajawali,1990),249 
27

 Abraham H. Maslow, Motivasi dan kepribadian 1 teori pendekatan hierarki kebutuhan 

manusia (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1993),56 
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b. Kebutuhan akan keselamatan seperti keamanan, kemantapan, ketergantungan, 

perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas, dan kekalutan pada diri dari 

perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas dan ketakutan, dan sebagainya 

c. Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta ini apabila kebutuhan fisiologis 

dan keselamatan sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa cinta itu akan ada, 

dan rasa kasih serta rasa memiliki itu ada. Seluruh daur yang telah 

digambarakan telah diulang kembali serta menempatkan hal-hal tersebut 

sebagai titik pusat yang baru.  

d. Kebutuhan akan harga diri yakni mempunyai kebutuhan serta keinginan akan 

penilaian mantap, serta bermutu tinggi, memiliki rasa hormat dan harga diri, 

dan penghargaandari orang lain. 

e. Kebutuhan akan perwujudan diri suatu perasaan tidak puas dan merasa gelisah, 

kecuali apabila secara individual, bisa menyesuaikan dirinya sendiri. seperti 

seorang musisi yang menciptakan musik, seorang artis harus melukis. 

Menurut rivai dalam bukunya yang berjudul Islam Human Capital Teori 

dan praktik Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwasannya pada 

dasarnya motivasi itu ialah cara memotivasi seorang karyawan untuk bekerja 

keras sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka. Hal 

tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga mereka dapat 

mencapai suatu tujuan.
28

 Motivasi kerja Islam dalam ada didalam QS. Ali Imran 

[3] : 195 yang berbunyi    

 

                                                           
28

 Siti Inayatul Faizah, “makna motivasi Islam dalam pemilihan profesi sebagai 

karyawan  bank syariah jatim surabaya, Jurnal Jebis, Vol,  No 2 (Juli-Desember, 2005), 

109 
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ِْمْنْ ْبَ ْعُضُكْم  ْ ْأُنْ َثىَٰ َْأْو ْذََكٍر ِْمْن ِْمْنُكْم َْعاِمٍل َْعَمَل ُْأِضيُع َّْل َْأّّنِ َْرب  ُهْم ََْلُْم فَاْسَتَجاَب

َْعن ْْ ْفَالَِّذيَنَْىاَجُرواَْوُأْخرُِجواِْمْنِْدََيرِِىْمَْوأُوُذواِْفَْسِبيِليَْوقَاتَ ُلواَْوقُِتُلواَْْلَُكفَِّرنَّ ُهْمْبَ ْعٍضْ 

ْحَُْسيِّئَْ َْواّللَُِّْعْنَدُه  ْ ِْمْنِْعْنِدْاّللَِّ ْثَ َواًًب ْاْْلَنْ َهاُر َْجنَّاٍتََْتْرِيِْمْنََْتِْتَها ْسُنْاِِتِْمَْوَْلُْدِخَلن َُّهْم

 الث ََّوابِْ

 

Yang artinya: Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman): “ sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 

beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang 

diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan 

yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan dan 

pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai 

dibawahnya, sebagai pahala di sisi Allah SWT. Dan Allah pada sisi-Nya pahala 

yang baik. 

4. Kerangka Teori Motivasi Kerja Islam 

Dalam  penelitian  allaik allama  bahwa akh  muwafik saleh  menungkapkan 

bahwa  dalam buku yang berjudul tentang Bekerja dengan Hati Nurani. Akh 

Muwafik Saleh mengungkapkan bahwasannya telah banyak orang yang bekerja 

kepentingan materi belaka serta demi kepentingan dunia saja.mereka tidak 
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sedikitpun memperdulikan kepentingan akhirat. Oleh karena itu  Para pekerja 

muslim bekerja dengan motivasi yang dapat memberikan kepribadian yang baik 

dan positif terhadap seorang karyawan yang di benarkan oleh islam.
29

 Yang harus 

memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Taqwa Dalam Bekerja 

Yaitu taqwa dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Kedua sifat 

dan tanggung jawab dari seorang muslim karyawan terhadap keimanan yang yang 

diyakininya. Orang yang bertaqwa serta tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya adalah orang yang mampu melaksanakan tugas kerjanya dalam segala 

hal yang sudah diamanahkan dari pimpinannya. Orang yang bertaqwa selalu 

mennjukkan sikap-sikap yang positif, saat melakukan tugas kerjanya: 

a. Bekerja dengan melakukan yang terbaik sebagai wujud tanggung jawab 

terhadap tugas kerjanya. 

b. Menjauhi segala hal yang munkar untuk diri sendiri dan orang lain. Seperti 

malas, serta merugikan orang disekitarnya. 

c. Taat pada aturan kerja yang sudah di buat oleh perusahaan. 

d.  Menginginkan hasil kerja yang baik dan halal 

Sebagaimana dalam firman Allah QS. At-taubah [9] :105 

لِْ وا َوُق ُل َم َرى اْع يَ  َس مْْ اّللَُّْ َف ُك َل َم وُْ َع وُل ونَْ َوَرُس ُن ْؤِم ُم ْل َرد ونَْ ْۚ  َوا تُ  َلَْٰ َوَس الِِْ ِإ  َع

بِْ ْي َغ ةِْ اْل اَد َه مْْ َوالشَّ ُك بُِّئ نَ  يُ  َا فَ  مْْ ِِب ُت  ْ ن ونَْ ُك ُل َم ْع  تَ 
                                                           

29
 Allaik Allama. “Pengaruh motivasi kerja islam dan budaya kerja islam terhadap 

produktivitas kerja karyawan baitul mal wat tamwil (BMT) di kudus” (Skripsi IAIN 

Walisongo, Semarang 2012), 35 
 



22 
 

Artinya: bekerjalah kamu. Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan 

melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada tuhan yang maha 

mengetahui. Maka dia akan memberitakan kepadamu tentang apa yang telah kamu 

kerjakan. 
30

 

2) Ikhlas Dalam Bekerja 

Ikhlas yang dimaksud di sini adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia.  Kegiatan aktivitas manusia termasuk kerja yang dilakukan dengan rasa 

ikhlas maka akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT. 

Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam bekerja yaitu: 

a. Bekerja semata-mata hanya karena Allah dan mencari ridhanya 

b. Bersih dari segala rasa pamrih 

c. Penuh semangat dalam mengerjakan tugas pekerjaan. 

d. Tidak merasa rendah karena makian dan cercaan orang lain sehingga tidak 

mengurangi semangat dalam melakukan kegiatan aktivitas bekerja. 

Allah berfirman dalam suratnya QS. Al-Baqarah [2] : 212 

ينَْ ُزيِّنَْ لَِّذ ُروا ِل َف اةُْ َك ا اْْلََي َي  ْ ن ُرونَْ الد  َخ ْس نَْ َوَي ينَْ ِم وا الَِّذ ُن ينَْ ْۚ  آَم  َوالَِّذ

ْوا مْْ ات ََّق ُه ْوقَ  ْومَْ فَ  ةِْ يَ  اَم َي ِق ْرُزقُْ َواّللَُّْ ْۚ  اْل نْْ يَ  اءُْ َم َش ْيِْ َي َغ  ِحَسابٍْ ِب

Artinya: kehidupan dunia dipandang indah oleh orang-orang kafir, dan mereka 

merendahkan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertaqwa itu 
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berada di atas mereka (mengugguli) di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki 

kepada siapa yang di kehendaki-Nya dengan tiada terbatas.
31

 

Dalam Islam mencari rezeki yang halal adalah hukumnya wajib. Ini 

menandakan bahwa bagaimana cara mencari rezeki yang halal itu penting. 

Dengan memotivasi kerja dalam islam, bukan sekedar mencari nafkah saja, 

namun mencari kewajiban ibadah lainnya. Islam tidak hanya berbicara tentang 

moralitas saja, namun islam membangun kehidupan peradaban yang tinggi.
32

 

Seorang muslim harus pandai dalam memilih pekerjaan yang sesuai 

kemampuannya. Karena seseorang yang tidak mampu mengerjakan suatu 

pekerjaan tersebut, kemungkinan ia tidak berniat untuk melaksanakan hendaknya 

hanya karena keterpaksaan saja pada profesi pekerjaan tersebut.
33

 Dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Aisyah RA yang dijelaskan bahwa: „ sesungguhnya Allah 

mencintai jika salah satu diantara kamu bekerja sesuai dengan kapasitasnya”. Nabi 

menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan khalib yang menyatakan            

bahwa: “ sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja dengan baik”. 

Profesionalitas pekerjaan yang ditunjukkan guna untuk adanya manfaat dalam 

pekerjaan. Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa allah sangatlah mencintai 

hambanya yang pekerja keras dan yang mau berusaha bekerja keras dengan baik. 

Serta adapun Menurut ilmuwan anshari dan chapra telah mengatakan bahwa 
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motivasi dalam perspektif Islam dapat dilihat dari dua dimensi ajaran agama Islam  

yakni: 

 

3) Motivasi Ibadah 

Motivasi ibadah di sini adalah motivasi yang tidak pernah dilakukan 

oleh orang yang tidak punya agama seperti sholat, berdo‟a dan melakukan 

ibadah puasa.
34

Adapun dalam firman Allah dalam QS.At-Tahrim [66] : 6 

َْمََلِئَكةٌْ َها َْعَلي ْ َْواْلَِْجارَُة ْالنَّاُس َْوُقوُدَىا ََْنرًا َْوأَْىِليُكْم ْأَنْ ُفَسُكْم ُْقوا ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْأَي  َها ََْي

َماْأََمَرُىْمَْويَ ْفَعُلوَنَْماْيُ ْؤَمُرونَِْغََلٌظِْشَداٌدَّْلْ يَ ْعُصوَنْاّللََّْ  

Yang artiya  : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan  

4) Motivasi Muammalah  

Motivasi Muammalah disini yakni mengatur semua kebutuhan 

manusia atau seorang karyawan seperti kebutuhan seperti kebutuhan pokok, 

kebutuhan kesenangan, kebutuhan kewajiban dan untuk meningkatkan kinerja 

produktivitas kerja karyawan dan kebutuhan kemewahan yang dilarang oleh 
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Islam. Muammalah juga merupakan tata cara aturan illahi yang mengatur 

hubungan antar manusia dengan manusia. Dengan memberi benda atau 

materi.Firman Allah QS. Al-A‟raf  [7] : 31 

ْاْلُمْسرِْ َْمْسِجٍدْوَُكُلواَْواْشَربُواَْوَّلُْتْسرُِفواْ ِْإنَُّوَّْلُْيُِب  ُْكلِّ ِفيَََْيَْبِِنْآَدَمُْخُذواْزِينَ َتُكْمِْعْنَد  

Yang Artinya : Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

5. Budaya Kerja Islam 

1) Pengertian budaya kerja Islam  

Budaya adalah segala nilai, pemikiran karakter, dan simbol yang 

mempengaruhi tentang perilaku, sikap kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dan 

masyarakat.
35

 Misalnya seperti budaya tepat waktu. Seperti yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh 

diabaikan. Pencipta waktu pada awalnya adalah seorang pemimpin yang memiliki 

visi dan misi tertentu. Kemudian disebarkan kepada bawahannya. Seorang 

pemimpin yang melakukan sesuatu lalu di contohkan kepada karyawannya. Yang 

akhirnya sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Baik seorang pemimpin 

ataupun seorang bawahan.  

Rasulullah memandang orang lain sebagai sebagai manusia utuh serta 

menganggap mereka sebagai sahabatnya. Walaupun dalam hubungan kerja antara 

bawahan dan pimpinan, namun ia tetap menggapanya sebaai saudara. Jika seorang 
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pemimpin perusahaan menyikapi seorang pekerja bukan sebagai bawahan, maka 

akan lain pengaruhnya. Suasana kerja akan terasa lebih nikmat. Jika sudah terasa 

nikmat, akan keluar muncul kreatif-kreatif yang ada pada karyawan. Sebaliknya, 

apabila seorang pemimpin terus menekan karyawannya, maka seorang karyawan 

akan mersa tertekan dan tidak ada kreatif dalam dirinya, karyawan hanya akan 

mengerjakan apa yang akan menjadi kewajibannya. 

6. Hubungan Budaya Kerja Dengan Produktifitas  

Menurut  Asbakhul  (2010 : 24)  Persaingan  dalam  dunia  perbankan  di  

Indonesia yang  semakin  ketat,  perusahaan  dapat  bertahan  dalam  persaingan  

dengan cara  memperhatikan  sumber  daya  yang  telah  dimiliki  oleh  suatu  

perusahaan tersebut.  Salah  satu  faktor  dalam  mencapai  suatu  tujuan  dari  

perusahaan adalah  peran  sumber  daya  atau  karyawannya.  Sumber  daya  

dalam  hal  ini juga  merupakan  kekuatan  pokok  yang  mampu  menggerakkan  

dalam  aktivitas kegiatan  di  dalam  perusahaan,  yang  dimana  masing-masing  

individunya memiliki  latar  belakang,  tingkat  perekonomian,  sosial  budaya  

yang  berbeda.
36

  

Tujuan  dari  suatu  perusahaan  adalah  dimana  perusahaan  bisa 

memperoleh  keuntungan,  tujuan  tersebut  akan  diperoleh  produktivitas 

meningkat,  supaya  dapat  meningkatkan  produktivitas  tersebut  perlu  adanya 

tenaga  kerja  yang  memiliki  budaya  kerja  yang  baik,  apabila  tenaga  kerja 

tidak  memiliki  budaya  kerja  yang  bagus,  maka akan  berakibat  pada 

menurunnya  produktivitas  dan  merugikan  pada  perusahaan. Dalam  suatu 
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keberhasilan  pelaksanaan  program  budaya  kerja  antara  lain  dapat  dilihat  dari 

peningkatan  suatu  tanggung  jawab,  peningkatan  kedisiplinan  dan  kepatuhan 

terhadap  norma  atau  aturan,  terjadi  komunikasi  dan  hubungan  yang  

harmonis  dengan  semua  tingkatan-tingkatan  partisipasi  dan  kepedulian, 

peningkatan  kesempatan  supaya  pemecahan  masalah  dan  berkurangnya 

tingkat  kemangkiran  dan  keluhan.  Produktivitas  dipengaruhi  oleh  berbagai 

faktor  baik  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  itu  sendiri  maupun 

faktor-faktor  lainnya. Salah  satu  faktor  tersebut  adalah  budaya  kerja.  

 Produktivitas  yang  tinggi  dapat  dicapai  apabila didukung  oleh  para  

karyawan  serta  mempunyai  budaya  kerja  yang  tinggi dalam  melaksanakan  

tugas  serta  kewajibannya
37

.  Karena  ada  beberapa indikator  produktivitas  yang  

saling  berhubungan  dengan  budaya  kerja. Salah satu  diantaranya  adalah  

perilaku  terhadap  pekerjaan  serta  lingkungan  juga perilaku  saat  bekerja  

saling  berhubungan  dengan  kualitas  kerja  serta merupakan  suatu  standar  

dengan  hasil  yang  berkaitan  dengan  mutu  suatu produk  yang  dihasilkan  dari  

karyawan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  secara  teknis  dan  perbandingan  

standart  yang  sudah  ditetapkan  dari perusahaan. Budaya  kerja  karyawan  akan  

dikatakan  baik  apabila  hasil  yang dicapai  oleh  karyawan  lebih  baik  dan  

berpengaruh  pada  hasil  pendapatan perusahaan.  Dan  juga  standart  hasil  kerja  

dan  pelayanan  yang  baik  juga dapat  berpengaruh  terhadap  produktivitas  kerja  

karyawan.  
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Menurut pendapat  Ndraha (2005 : 25)  faktor yang  digunakan dalam 

pengukuran budaya  kerja  meliputi  tentang  kerja,   serta  sikap  terhadap  

pekerjaan,  perilaku saat  bekerja  lingkungan  pada  kerja  kerja  serta  alat  pada  

kerja,  dan  etos  kerja. Sedangkan  faktor yang  digunakan  dalam  pengukuran 

produktivitas meliputi  kuantitas,  kualitas  serta  ketepatan  waktu.  Jadi  budaya  

kerja  yang  dibentuk  dari  budaya  organisasi  akan  mempunyai  dampak  pada  

kinerja  serta produktivitas.  Dalam  hal  ini  sikap  karyawan  saat  memandang  

pekerjaannya, sikap  dalam  bekerja,  serta  etos  kerja,  serta  pemanfaatan  waktu  

saat  bekerja. Budaya  kerja  menurut  Islam  juga  harus  dimasukkan  ke  dalam  

sebuah perusahaan. Seperti sifat shiddiq yang artinya jujur, serta selalu dilandasi 

dengan ucapan atau perkataan yang baik dan keyakinan dan perbuatan sesuai  

dengan ajaran Islam patut dijadikan sebagai budaya kerja yang positif pada sebuah 

perusahaan. Ada pula sifat lainnya seperti yang dapat diterapkan adalah istiqomah 

(konsisten) terhadap iman serta nilai yang baik meskipun menghadapi segala 

macam godaan serta tantangan. Kemudian fathanah yang artinya memahami atau 

menghayati dengan mendalami semua hal yang menjadi tugas serta kewajiban  

disebut amanah.
38

  

Tabligh yang berarti mengajak serta memberikan contoh kepada pihak 

lain dalam melaksanakan ketentuan islam dalam kehidupan setiap hari. Islam juga 

mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk berproduksi serta berperan dalam 

berbagai aktivitas ekonomi. Islam menyarankan orang yang bekerja serta 

menjadikan pekerjaan sebagian dari ibadah dan jihad apabila diniatkan tulus 
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karena Allah SWT. Dengan bekerja semua kepentingan individu jadi terpenuhi, 

serta dapat mencukupi kebutuhan keluarga serta berbuat baik kepada tetangga. 

Dengan demikian semua penghargaan Islam  atas produktivitas, bahwa 

produktivitas itu juga ada kaitan dengan jalan supaya dapat pengampunan dosa.
39

   

7. Budaya Kerja Bagi Umat Islam 

Budaya dalam menghargai waktu dan ketepatan dalam memenuhi janji. 

Sebuah janji harus ditepati. Dalam Al-QS. Al-mu‟minuun [23]  : 3.
40

 

ينَْ مْْ َوالَِّذ نِْ ُى وِْ َع ِرُضونَْ اللَّْغ ْع  ُم

Yang artinya: dan orang-orang yang berpaling  dari pekerjaan sia-sia.  

 

8. Sistem Kerja Budaya Barat Dalam Pandangan Islam 

Untuk membangun budaya kerja yang baik, perlu adanya orang-orang 

yang baik. Di barat perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan 

dilakukan karena prestasinya yang kurang atau rendah. Setiap tahnnya hampir 

mengeluarkan karyawan sebanyak sepuluh persen.   Dalam Islam, muammalah 

adalah hal yang membahas mengenai aspek-aspek hubungan antara manusia yang 

satu dengan manusia yang lain. Hal tersebut terikat dengan hak dan kewajiban. 

Aturan yang mengharuskan sepuluh persen karyawan dengan prestasi yang kurang 

harus keluar setiap tahunnya, tetaplah berlaku dan dibolehkan, jika memamng 

sudah di sepakati dari awal. Dengan begitu, jika satu saat terjadi pemecatan, 

tentunya tidak menjadi risiko yang harus di hadapi. Hanya saja telah diupayakan 
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cara supaya secara manusiawi dalam melakukan pengeluaran terhadap karyawan. 

Cara bijak dalam mengeluarkan seorang karyawan adalah dengan 

mengalihkannya kepada orang lain. Dengan membantunya dalam mencarikan 

pekerjaan ke perusahaan-perusahaan lainnya. 

9. Budaya kerja di institusi syariah  

Adapun indikator Budaya kerja yang diterapkan oleh bank syariah 

mandiri ada 4 yaitu:
41

 

1. Shiddiq yang berarti memiliki sikap jujur, dan selalu melandasi dengan 

ucapan, keyakinan, serta perbuatan. Yang didasari oleh karena itu, Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat 

shiddiq.
42

 Seperti dalam firman-Nya QS. At-taubah [9] : 119 

ا َيَْ ي  َه ينَْ َأ وا الَِّذ ُن وا آَم وا اّللََّْ ات َُّق وُن عَْ وَُك يَْ َم ِق اِد  الصَّ

Yang artinya: “ hai oang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.  

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda, 

Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada 

kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang 

selalu berusaha ntuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan 

jauhilah oleh kamu sekalian kidzb (dusta), karena dsta itu akan mengantarkan 
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kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang 

yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta.(HR Bukhari)
43

 

Dunia kerja dan  usaha, harus ada kejujuran yang ditampilkan dalam 

bentuk kesungguhan, dan ketepatan (mujahadah dan itqon), baik ketepatan waktu, 

janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak di tutup-

tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus serta dijauhkan diri dari 

perbuatan berbohong dan menipu (baik pada diri, teman sekawan, perusahaan, 

maupun mitra kerja). 

2. Istiqomah, yang artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik 

meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah dalam 

kebaikan adalah dengan cara keteguhan, kesabaran, serta keuletan, 

sehingga menghasilkan seusatu yang optimal.  Seperti interaksi yang kuat 

dengan Allah dalam bentuk shoalat, dzikir, membaca Al-Quran dan lain-

lain. Seseorang dan lembaga yang melakukan istiqomah dalam kebaikan 

akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan 

keluar dari segala persoalan yang ada.  

3. Fathanah yang artinya,  memahami serta, menghayati secara mendalam 

dalam segala hal yang menjadi tugas serta kewajiban. Sifat yang akan 

menumbuhkan kreativitas serta kemampuan dalam melakukan berbagai 

macam  inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya akan dimiliki 

ketika orang selalu berusaha untuk menambah dan berbagai ilmu 
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pengetahuan peraturan, dan informasi, baik  berhubungan dengan 

pekerjaannya maupun dengan perusahaan secara umum.  

4. Amanah yang artinya,  memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap tugas dan kewajiban. Amanah. Ditunjukkan dalam keterbukaan, 

kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam 

segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang 

memilki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. 

Ada dalam QS. An-Nisa [4] : 58 

 

نَّْ ۞ مْْ اّللََّْ ِإ رُُك نْْ ََيُْم وا َأ َؤد  اََنتِْ تُ  َلَْٰ اْْلََم ا ِإ َه ِل ْى ا َأ َذ مْْ َوِإ ُت ْم َك ْيَْ َح  النَّاسِْ بَ 

نْْ وا َأ ُم لِْ ََتُْك ْد َع ْل نَّْ ْۚ  ًِب ا اّللََّْ ِإ مَّ ِع مْْ ِن ُك ُظ ِع وِْ َي نَّْ ْۚ  ِب انَْ اّللََّْ ِإ ا َك يًع ِصيًا َسَِ  َب

Yang artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di anatar manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknnya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

maha mendengar lagi maha melihat.
44
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10.  Sikap Perilaku Budaya Yang Negatif 

  Kebiasaan negatif yang merupakan bagian dari kehidupan yang 

bersifat kontraproduktif. 
45

Yakni ada beberapa perilaku yang negatif yang sering 

terjadi yaitu : 

1) Perilaku tidak disiplin dan tidak jujur 

Hampir seluruh bagian lapisan masyarakat pada berbagai khusus serta intensitas 

yang berbeda melakukan tindakan yang tidak disiplin serta tidak jujur, dalam 

melakukan pelanggaranbaik hukum/peraturan pemerintah maupun terhadap tugas 

dan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab. Perilaku tidak disiplin dan 

tidak jujur ini dilakukan akan mempengaruhi kinerja dn akan berdampak yang 

merugikan bagi bangsa serta masyarakat. 

 

2) Perilaku tidak tegas dan tidak percaya diri 

Perilaku yang tidak tegas dan tidak percaya diri merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang. Seseorang yang tidak dan ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan sehingga berdampak buruk bagi keputusan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak percaya diri dapat membuat orang 

tidak mampu berfikir yang akibatnya berdampak tidak dapat mengoperasikan 

tugas kerja secra maksimal. 

11. Produktifitas Kerja Karyawan 

Produktivitas kerja karyawan adalah kata yang besar artinya. Ia akan 

dapat diterapkan kepada hasil keluaran dari masing-masing individu, organisasi, 

                                                           
45

 Idolla adha yanti. “Pengaruh budaya kerja terhadap kualitas pelayanan publik (studi 
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industri (kelompok dari perusahaan-perusahaan yang akan memproduksi suatu 

keluaran atau produk yang sama).
46

 Ataupun negara secara keseluruhan. Ada 

empat tingkatan kelompok yaitu:  

1. Negara yakni faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tenaga buruh, modal, 

serta bahan-bahan baku lainnya dan dipertimbangkan dalam proses perhitungan 

produktivitas pada tingkat nasional. 

2. Industri pada tingkatan ini, adalah faktor-faktor yang berkaitan dan 

mempengaruhi industri seperti industri perminyakan, baja, atau industri 

elektronik yang mungkin tidak akan sama dengan faktor industri lainnya. 

Contoh kasus industri perminyakan seperti nilai investasi dalam eksplorasi, 

biaya-biaya yang berkitan dengan dalam masalah penyulingan minyak mentah 

transportasi jumlah minyak yang dihasilkan semuanya harus dipertimbangkan 

dalam produktivitas. 

3. Perusahaan adalah keterkaitan antara sebab-akibat atau masukan-keluaran tidak 

begitu nampak dalam tingkatan nasional dan industri karena kerumitannya. 

Masalah yang berkaitan tersebut nampak lebih jelas dalam menentukan tingkat 

produktivitas pada tingkat perusahaan. Contoh, jam kerja yang digunakan oleh 

para karyawan serta hasil keluaran yang diproduksi bisa dapat diukur. Serta 

perbandingan akan dapat dilakukan dengan catatan data-data sebelumnya 

dengan perusahaan lain pada bidang industri yang sama. Tingkat produktivitas 

dari sumber daya baku lainnya juga akan dapat ditetapkan pada tingkat 

perusahaan ini. 
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4. Individu yakni produktivitas pada tingkatan perseorangan ini yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang bersifat nyata atau yang tidak nyata. Seperti alat-alat, 

perlengkapan, kondisi, lingkungan kerja serta proses-proses, pengetahuan 

tentang pekerjaan dan motivasi. 

Keputusan-keputusan mengenai produktivitas pada suatu tingkat 

tertentu mungkin akan dapat mempengaruhi tingkatan yang lainnya. Sebuah 

perusahaan bisa saja memutuskan untuk  lebih banyak menggunakan teknologi 

seperti tenaga robot atau mesin. Sebagai usaha dalam menurunkan tingkat 

biaya dan meningkatkan efisiensi, serta efektivitas dan tingkat laba secara 

keseluruhan. 

Menurut john suprihanto (1987:49) mengatakan bahwa dalam 

produktivitas ada 3 pokok yang penting terkandung
47

: 

a.) Produktivitas dikatakan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber 

ekonomi dalam menghasilkan sesuatu. Produktivitas kerja merupakan ukuran 

tentang apa yang telah diperoleh dari apa yang sudah diberikan karyawan 

dalam melakukan pekerjaan yang sudah dibebankan dalam kurun waktu 

tertentu. Produktivitas melibatkan peran aktif tenaga kerja untuk 

menghasilkan kerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dengan kualitas 

dan kuantitas pekerjaan karyawan. 

b.) Produktivitas merupakan perbandingan antara pengorbanan atau output dan 

input atau penghasilan. Setiap perusahaan selalu berupaya untuk 
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meningkatkan hasil produktivitasnya. Tujuan peningkatan tersebut untuk 

meningkatkan efisiensi material, meminimalisir biaya per-unit produk serta 

memaksimalkan output per-jam kerja. Peningkatan produktivitas tersebut 

merupakan hal yang terpenting karena manusia yang mengola modal, sumber 

alam dan teknologi yang diperoleh dari keuntungan. 

c.) Produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

mutu kehidupan itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan esok 

harus lebih baik dibanding hari ini.
48

  Setiap perusahaan selalu berusaha 

untuk meningkatkan produktivitasnya. Tujuan produktivitas di sini adalah 

meminimalkan pengeluaran biaya terhadap perusahaan, memaksimalkan 

pengorbanan atau output pada jam kerja karyawan. 
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12. KERANGKA BERPIKIR  

Gambar 2.1 
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13. Kerangka Konsep 

13. Kerangka Konsep 

Gambar 2.2 
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14. Hipotesis 

H 1 : Motivasi kerja Islam berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada bank syariah mandiri kantor cabang lawang dalam penelitian  ini di 

dukung dengan penelitian M kurniawan (2009) yang meneliti tentang pengaruh 

motivasi kerja Islam terhadap kinerja karyawan (Studi) kasus pada karyawan di 

Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhid, yang menyatakan bahwa Motivasi Kerja Islam  

berpengaruh terhaap kinerja karyawan di dompet peduli Ummat Islam 

H 2    : Budaya kerja Islam  berpengaruh signifikan terhadap karyawan pada bank 

syariah mandiri kantor cabang lawang dalam penelitian ini di dukung dengan penelitian 

Allaik Allama (2012) yang meneliti tentang pengaruh Motivasi kerja Islam dan Budaya 

Kerja Islam terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di 

Kudus, yang menyatakan bahwa variabel motivasi kerja Islam dan Budaya Kerja Islam 

berpengaruh terhdap Produktivitas Kerja Karyawan di BMT Kudus. 

H 0  : Motivasi kerja Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada bank syariah mandiri kantor cabang lawang dalam penelitian 

ini didukung dengan penelitian oleh Siti Anisah, yang berjudul Pengaruh Motivasi 

Kerja Islam dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di BMT Harapan Ummat 

Kudus yang menyatakan secara simulan tidak berpengaruh signifkan 

H 0: Budaya kerja Islam  tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada bank syariah mandiri kantor cabang lawang. Dalam penelitin 

didukung dengan penelitian Idolla Adha Yanti dengan judul Pengaruh Budaya 

Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan publik (Studi Tentang Pelayanan Surat 

Keterangan Kelahiran dan Kematian di Kantor Kecamatan binjai kota Binjai) 


