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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi sebagai fenomena baru yang dilahirkan oleh kemajuan jaman 

memiliki dampak yang luas pada setiap aspek kehidupan. Bidang 

perekonomian merupakan salah satu yang terkena dampak globalisasi, 

termasuk didalamnya Industri perbankan. Perbankan saat ini dituntut memiliki 

keunggulan yang bersaing baik dalam bidang produk, pelayanan, maupun 

sumber daya manusia yang professional.  

Perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia 

serta bagaimana sumber daya manusia tersebut dikelola. Karyawan yang 

merupakan objek utama dalam kesuksesan pengelolaan sumber daya manusia, 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin dalam usaha mencapai target 

perusahaan. Karyawan sebagai aset utama perusahaan memiliki peran sebagai 

pemikir, perencana, serta pengendali aktivitas perusahaan yang dituangkan 

pada tiap tugas dan pekerjaannya. Sistem manajemen sumberdaya manusia 

yang baik dapat dilakukan dengan cara pembentukan mental bekerja yang baik 

dengan loyalitas tinggi, memberikan bimbingan, arahan, motivasi kerja, serta 

koordinasi kerja yang baik oleh pemimpin pada bawahannya. 

Secara umum motivasi berarti dorongan yang dimiliki sesorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi merupakan faktor penting dalam dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Motivasi berperan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan 
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sesuatu dalam mencapai hasil
1
. Dalam psikologi kerja, motivasi biasa disebut sebagai 

pendorong semangat kerja. Kuat atau lemahnya motivasi kerja seorang karyawan 

akan ikut menentukan besar kecilnya prestasi kerja yang dihasilkan
2
. 

Prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan bergantung pada hubungan 

timbal balik antara ekspektasi dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan 

tersebut
3
. Dengan sistem rewards yang memenuhi ekspektasi karyawan, maka 

kestabilan kinerja karyawan dapat lebih terjaga. Bank Syariah Mandiri dapat 

dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki sistem rewards yang 

memadai. Terdapat banyak bonus yang ditawarkan pada tiap pencapaian yang 

dicapai oleh karyawan, baik secara individu maupun team. Dengan penerapan 

sistem rewards yang memadai dan memenuhi ekspektasi karyawan, 

diharapkan adanya perbandingan yang lurus pada prestasi kerja yang ada. 

Meninjau dari sisi syariah, ekpektasi atas diperolehnya rewards secara 

materi bukanlah satu-satunya yang memacu motivasi kerja. Seorang karyawan 

Muslim selain mengharapkan pendapatan materi namun juga mengharapkan 

rahmat dari Allah SWT. Karyawan Muslim melakukan kerja untuk beribadah 

pada Allah SWT dengan harapan mendapat amal baik (pahala) untuk dunia 

akhirat. Untuk mencapai tingkat motivasi ketuhanan yang optimal individu 

diharuskan untuk memiliki Iman, Niat religius, dan Tekad yang kuat tanpa 

meninggalkan salah satunya
4
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Dalam melakukan kinerja yang optimal, Islam telah memberi teladan 

yang sempurna melalui Nabi-Nabi nya dengan melakukan segala pekerjaan 

secara itqan (kecakapan) dan ihsan (kesempurnaan). Oleh karena itu 

disamping menjadi tokoh agama dan khalifah (aspek spiritual), Nabi Allah 

juga memiliki karir pekerjaan (aspek materi) yang cemerlang. Karyawan 

Muslim diharapkan untuk dapat melakukan pekerjaan secara itqan dan ihsan 

dengan niat untuk beribadah dan mendapat rahmat dari Allah SWT. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Islam Sebagai 

Variabel Moderating Pada Bank Syariah Mandiri Malang Kantor 

Cabang Soekarno Hatta”, untuk membuktikan apakah motivasi berpengaruh 

pada kinerja karyawan serta mengetahui besar pengaruh nilai Islami terhadap 

hubungan antara motivasi dengan kinerja. Sehingga nantinya diharapkan 

tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan sumber daya manusia pada perbankan syariah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Mandiri Malang Kantor Cabang Soekarno 

Hatta ? 

2. Apakah motivasi Islam memoderasi secara signifikan pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Malang 

Kantor Cabang Soekarno Hatta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan pada 

Bank Syariah Mandiri Malang Kantor Cabang Soekarno Hatta. 

2. Mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan 

dengan nilai Islam sebagai variabel moderating pada Bank Syariah 

Mandiri Malang Kantor Cabang Soekarno Hatta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri 

Malang serta dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang memiliki objek penelitian serupa. 

2. Secara Praktik 

Mampu menjadi referensi untuk melakukan kegiatan motivasi karyawan di 

masa depan bagi para praktisi Bank Syariah Mandiri Malang Kantor Cabang 

Soekarno Hatta dalam melakukan kegiatan manajemen karyawan. 

3. Secara Ilmiah 

Mampu memberikan dan menambah wawasan peneliti serta pembaca dalam 

bidang motivasi dan kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Malang 

Kantor Cabang Soekarno Hatta.  
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian mengikuti format dengan lima bab yang 

dijelaskan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika laporan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti akan menelusuri teori serta penelitian 

terdahulu yang berkenaan dengan topik penelitian. Selain hal 

tersebut, bab II juga akan menjelaskan kerangka berpikir peneliti 

serta hipotesis penelitian. 

BAB II : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun laporan penelitian 

ini. Bab III akan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data (statistik), serta uji validitas dan 

reabilitas data. 

BAB IV : HASIL PENENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti melaporkan bukti akan diterima atau 

tidaknya hipotesis yang dikemukakkan oleh peneliti. Bab ini 

terdiri dari pembahasan, hasil penelitian, serta analisis data. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini mencakup konklusi dari hasil penelitian yang telah 

didapat. Pada bab ini terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan 

saran dari peneliti mengenai hasil penelitian yang ada. 

 


