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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitan terdahulu adalah salah satu acuan dari peneliti dalam 

melakukan suatu penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, penelitian ini 

merupakan bentuk duplikasi dan pengembangan dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu. Oleh karena itu peneliti akan menjabarkan beberapa 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anam (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Islam Dan Motivasi Kerja Islam Terhadap Kinerja 

Karyawan”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah variabel kepemimpinan Islam 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan variabel motivasi kerja Islam secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara simultan variabel 

kepamimpinan Islam dan motivasi kerja Islam berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaus (2018) yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Dan Motivasi Islami Terhadap Loyalitas Karyawan Di 

Pamella Tujuh Supermarket Yogyakarta”. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

analisis data yaitu metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan 
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dari hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi dan motivasi Islami terhadap loyalitas karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sutanto (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Leader Member Exchange (LMX), Motivasi Kerja 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Departemen 

Penjualan CV. Pratama Jaya di Madiun”. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

analisis data yaitu metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan 

dari hasil penelitian ini ialah variabel leader member exchange (lmx), 

motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas karyawan departemen penjualan CV. Pratama Jaya 

baik secara parsial maupun simultan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ihwana, Isharijadi, dan Wijaya (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap 

Loyalitas Perawat Magang Pada Rumah Sakit LANUD Iswahjudi 

Maospati Kab. Magetan”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode 

analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

ialah secara parsial menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas perawat magang, motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas perawat magang, 

sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa kompensasi dan 

motivasi kerja berpengaruh terhadap loyalitas perawat magang. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja dan Pengembangan Karir 

Terhadap Loyaltas Kerja Karyawan PT. Jasa Marga Persero Tbk”. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis data yaitu analisis statistik. Kesimpulan 

dari hasil penelitian ini ialah variabel kompensasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas kerja, variabel motivasi kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja, variabel 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja, 

sedangkan secara simultan variabel kompensasi, motivasi kerja dan 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja. 

6.  Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Bagian 

Marketing Pada PT. Agung Automall Cabang Pekanbaru”. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier 

sederhana. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah Varibel motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Sutanto (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 

Organisasional Karyawan PT. DAI Knife Di Surabaya”. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis regresi linier 

berganda. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah variabel motivasi 
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kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan. Sedangkan  

secara simultan variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2018) yang berjudul 

“Pengaruh Pengayaan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas 

Guru SMK Swasta Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan”. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis data yaitu analisis jalur. Kesimpulan dari 

hasil penelitian ini ialah variabel pengayaan kerja dan kepuasan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas guru SMK swasta kecamatan 

kebayoran baru jakarta selatan. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Sanuddin dan Widjojo (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Semen Tonasa”. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

analisis data yaitu metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan 

dari hasil penelitian ini ialah variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, Budiwati, dan Ariyono (2018) 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial, Kepuasan Serta 

Disiplin Kerja Terhadap Loyalitas Sopir Rental Mobil di Lumajang”. 
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Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kesimpulan 

dari hasil penelitian ini ialah secara parsial variabel kompensasi 

finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan, 

variabel kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan, 

dan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

sopir rental mobil di lumajang. Sedangkan secara simultan variabel 

kompensasi finansial, kepuasan dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas sopir rental mobil di lumajang. 

Persamaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

terletak pada variabel yang digunakan antara lain adalah variabel kepuasan 

kerja, motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Selain itu persamaan dalam 

penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dalam pendekatan 

yang gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan 

penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini 

pada variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja yang digunakan yaitu 

kepuasan kerja dan motivasi kerja dalam perspektif Islami. 
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B. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

1. Loyalitas Karyawan 

a. Pengertian Loyalitas 

Loyalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah 

kepatuhan atau kesetiaan. Menurut Wicaksono (seperti dikutip 

Heryati, 2016: 60) menyatakan bahwa loyalitas adalah suatu sikap 

setia pada sesuatu dengan rasa cinta, sehingga dengan rasa loyalitas 

yang tinggi sesorang merasa tidak perlu untuk memperoleh imbalan 

dalam melakukan sesuatu untuk orang lain/perusahaan tempat dia 

meletakkan loyalitasnya. Pada suatu perusahaan atau organisasi 

bisnis pasti menginginkan sikap loyal dari setiap karyawannya. 

Menurut Siagian (seperti dikutip Simbolon, 2015: 4) loyalitas 

karyawan adalah suatu kecondongan karyawan untuk tidak pindah 

ke perusahaan lain. Loyalitas berpengaruh pada kenyamanan suatu 

karyawan untuk bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi 

bisnis.  

Menurut Hasibuan (seperti dikutip Mahyudi, 2017: 754) 

menyatakan bahwa loyalitas karyawan ialah salah satu elemen yang 

digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan 

terhadap pekerjaannya, jabatan dan organisasi. Kesetiaan ini 

dicerminkan dengan kesediaan karyawan menjaga dan membela 

organisasi tempatnya bekerja didalam maupun diluar dari orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian loyalitas karyawan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa loyalitas karyawan adalah suatu sikap 

kecondongan karyawan kepada organisasi tempatnya bekerja yang 

ditunjukkan dengan kesetiaan terhadap organisasi tempatnya 

bekerja.  

b. Indikator Loyalitas 

Menurut Powers (seperti dikutip Heryati, 2016: 61) menyatakan 

bahwa terdapat beberapa indikator dalam mengukur loyalitas 

karyawan, antara lain ialah: 

1) Tetap bertahan dalam orgainasasi atau kesetiaan 

2) Menjaga rahasia bisnis  

3) Mempromosikan tempat kerja  

4) Ketaatan pada peraturan 

5) Mau mengikuti arahan atau intruksi 

6) Bekerja secara aman 

c. Loyalitas Karyawan Perspektif islam 

Menurut Kasmir (seperti dikutip Hidayati, Budiwati dan 

Ariyono, 2018: 168) menyatakan bahwa loyalitas merupakan suatu 

kesetiaan seorang karyawan terhadap perusahaan. Seorang 

karyawan harus selalu setia membela kepentingan perusahaan. 

Sikap loyal merupakan salah satu sikap yang penting. Dalam hal 

bekerja sikap loyal juga sangat diperlukan. Ketika seseorang bekerja 

di dalam suatu perusahaan  atau organisasi bisnis diharapkan 

mempunyai sikap loyal terhadap tempat bekerjanya tersebut. Salah 
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satu bentuk loyalitas karyawan kepada suatu perusahaan ialah taat 

atau patuh pada aturan yang berlaku di tempat tersebut. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59: 

 ْ ْن تَنَإَزْعُتم
ِ
ْ ۖ فَإ وَل َوُأوِِل اْلَ ْمِر ِمنُْكم سم وا الرذ َ َوَأِطيعم وا اَّللذ يَن أ َمنموا َأِطيعم ِ َإ اَّلذ ََي َأُّيه

ِِلَ  ِ َوالَْيْوِم اْل ِخِر ۚ َذَٰ ْ تمْؤِمنموَن ِِبَّللذ ْن كمْنُتم
ِ
وِل ا سم ِ َوالرذ ََل اَّللذ

ِ
وهم ا ده ٍء فَرم ِِف ََشْ

 َخْْيٌ َوَأْحَسنم تَأِْويًل 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59). 

Dari ayat diatas dapat diketahuai bahwa Allah SWT 

memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa taat atau patuh 

terhadap aturan atau ketetapan yang sudah ditentukan diajaran 

agama Islam yaitu yang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. Dalam hal bekerja, karyawan juga harus mentaati 

peraturan-peraturan yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi 

bisnis. Apabila seorang karyawan senantiasa patuh pada peraturan-

peraturan yang telah ditentukan perusahaan, maka dapat dikatakan 

karyawan tersebut mempunyai sikap loyal terhadap perusahaan.   
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2. Kepuasan Kerja Islami 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja pasti berharap dapat memperoleh 

kepuasan dari tempatnya bekerja. Kepuasan kerja akan berpengaruh 

terhadap loyalitas karyawan di tempat kerjanya. Sikap loyal dari 

karyawan merupakan salah satu sikap yang sangat diharapkan oleh 

suatu organisasi bisnis atau perusahaan, sehingga perusahaan harus 

memahami apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

kerja pada karyawannya.  

Kepuasan kerja menurut Yusuf (2015: 279), ialah suatu keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang 

dirasakan para karyawan dalam memandang pekerjaannya. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya. Selain itu terdapat pendapat lain yang dikemukakan 

oleh Robbins (seperti dikutip Wibowo, 2011: 501), yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima karyawan dan jumlah yang 

karyawan yakini yang seharusnya diterima oleh seorang karyawan.  

Terdapat juga pendapat lain yang selaras dengan pendapat diatas 

mengenai kepuasan kerja. Menurut Afandi (2018: 75) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja ialah sikap positif dari tenaga kerja meliputi 

perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian 
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salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah 

satu nilai-nilai penting pekerjaan 

Bedasarkan beberapa pengertian kepuasan kerja diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan dan juga 

perasaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang 

dirasakan para karyawan atau pekerja di tempat kerjanya. 

b. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Afandi (2018: 82) dalam bukunya menjelaskan 

indikator kepuasan antara lain adalah pekerjaan itu sendiri, upah, 

promosi, pengawas, rekan kerja. 

1) Pekerjaan  

Setiap pekerjaan membutuhkan suatu katerampilan tertentu 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya 

pekerjaan, menyenangkan atau tidaknya pekerjaan dan elemen-

elemen lain yang menunjang kepuasan, akan berakibat pada 

tinggi rendahnya kepuasan. Dengan kata lain isi pekerjaan yang 

dilakukan seseorang apakah sudah memilki elemen yang 

memuaskan sehingga karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya. 

2) Upah 

Upah merupakan bayaran yang di berikan kepada para 

karyawan sebagai balasan jasa atas kontribusi yang telah 

diberikan kepada perusahaan. Jumlah bayaran yang diterima 
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oleh seorang karyawan atau pekerja apakah sudah sesuai dengan 

yang diharapkan dan dirasa layak atau tidak. 

3) Promosi 

Promosi adalah faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknnya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier 

selama bekerja. Dengan kata lain, kepuasan terhadap promosi 

adalah kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. 

4) Pengawas 

Pengawas adalah seseorang yang senantiasa memberikan 

perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Kepuasan 

terhadap pengawas adalah kepuasan terhadap pengawasan yang 

diberikan oleh pengawas. Ketika atasan atau pengawas pada 

suatu perusahaan memiliki ciri kepemimpinan yang baik dan 

menyenangkan maka karyawan akan dapat merasa puas dan 

senang bekerja di tempat tersebut. 

5) Rekan Kerja 

Rekan kerja merupakan faktor yang berkaitan dengan 

hubungan antara karyawan dengan atasan dan karyawan dengan 

karyawan lainnya, baik yang sama ataupun yang berbeda jenis 

pekerjaannya. Kepuasan terhadap rekan kerja adalah suatu 

perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan yang 

dirasakan seorang karyawan mengenai rekan kerjanya.  
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c. Kepuasan Kerja Perspektif Islami 

Menurut Umar (2010: 37) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan atau 

tidaknya pekerjaan mereka. Dalam hal bekerja Islam mengajarkan 

kepada umatnya untuk senantiasa bekerja dengan sepenuh hati, 

sehingga terbentuk rasa kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja 

apabila dikaitkan dengan ajaran Islam maka yang muncul adalah 

tentang syukur terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hal-hal tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan dengan permasalahan 

dalam bekerja terutama tentang kepuasan kerja. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7:  

نذ عََذاِِب لََشِديدٌ 
ِ
ْ ا ْ ۖ َولَِِئْ َكَفْرُتم ْ َلَِزيَدنذُكم ْ لَِِئْ َشَكْرُتم َن َربهُكم ْذ تَأَذذ

ِ
 َوا

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya Azab-Ku sangat pedih” (Q.S. Ibrahim [14]: 7). 

Dalam surah Ibrahim ayat 7 tersebut mengatakan bahwa umat 

Islam harus senantiasa bersyukur dengan segala hal yang telah 

diberikan kepada dirinya. Ketika seseorang senantiasa bersyukur, 

maka Allah SWT akan menambah nikmat kepada orang tersebut. 

Dengan senantiasa bersyukur maka akan timbul kepuasan dalam 

segala hal yang dilakukan. Begitu juga dalam hal pekerjaan, umat 

Islam juga harus senantisa bersyukur sehingga dapat merasakan 

kepuasan kerja pada pekerjaan yang dilakukannya. Didalam 
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kepuasan kerja terdapat indikator-indikator dalam mengukur 

kepuasan kerja antara lain adalah pekerjaan, upah/gaji, promosi, 

pengawas, dan rekan kerja.  

Indikator pertama dalam kepuasan kerja ialah pekerjaan itu 

sendiri. Dalam Islam, menghimbau umatnya untuk mencari rizki 

yaitu dengan bekerja untuk mendapatkan rizki yang baik dan halal. 

Dalam hal pekerjaan umat Islam dihimbau untuk memilih pekerjaan 

yang baik atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilarang di dalam 

ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT pada 

surah Al-Maidah ayat 100:  

َ ََي ُأوِِل  ذقموا اَّللذ ةم الَْخِبيِثۚ  فَإت َبَك َكْْثَ ي ِبم َولَْو َأْْعَ َتِوي الَْخِبيثم َوالطذ قمْل ََل يَس ْ

ونَ  ْ تمْفِلحم  اْلَلَْبإِب لََعلذُكم

Artinya: Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, 

meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka 

bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu 

mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah [5]: 100). 

Dalam ayat Al-Qur’an diatas menghimbau bagi umat Islam 

untuk senantiasa memilih hal-hal yang baik. Begitu pula dalam hal 

memilih pekerjaan, umat Islam dihimbau untuk memilih pekerjaan 

yang baik dan tidak dilarang dalam agama Islam. Pekerjaan yang 

baik akan menghasilkan rizki yang baik dan juga halal. Hal tersebut 

seiring dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172: 
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هم  َيذ
ِ
ْ ا ْن كمْنُتم

ِ
ِ ا وا َّلِلذ ْ َواْشكمرم َبإِت َمإ َرَزْقنَإُكم موا ِمْن َطي ِ يَن أ َمنموا ُكم ِ َإ اَّلذ ََي َأُّيه

ونَ   تَْعبمدم

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Q.S. 

Al-Baqarah [2]: 172).. 

Yang kedua, indikator kepuasan kerja ialah gaji atau upah. 

Dalam Islam sendiri menghimbau bagi seluruh umat muslim untuk 

membayar upah atau gaji kepada orang yang dipekerjakan sebagai 

bentuk balas jasa, sebagaimana firman Allah SWT pada surah At-

Thalaq ayat 6:  

َّۗ َوِاْن كمنذ  نذ قمْوا عَلَْْيِ نذ ِلتمَضي ِ ْوهم ْ َوََل تمَضۤإره ْجِدُكم ْن وه ْ م ِ نذ ِمْن َحْيثم َسَكنُْتم َاْسِكنمْوهم

ٍل فََإنِْفقمْوا عَلَْْيِنذ  نذۚ  اموََلِت ََحْ ْوَرهم نذ امجم تمْوهم ْ فَإى لَهمنذۚ فَِإْن َاْرَضْعَن لَُكم َحّت ى يََضْعَن ََحْ

ىَّۗ  ِضعم َله  امْخرى ْ ْ فََسُتم ُتم ْوٍفۚ َوِاْن تََعإََسْ ْ ِبَمْعرم ْوا بَيْنَُكم  َوْأتَِمرم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika 

mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya 

kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
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sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. At-

Thalaq [65]: 6). 

Terdapat juga hadist yang menjelaskan tentang himbauan 

membayar gaji atau upah sebagai balas jasa atas kontribusi yang 

telah diberikan, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu majah: 

فذ َعَرقمهم   وا اَلِجَْي َأْجَرهم قَْبَل َأْن ََيِ  َأْعطم

Artinya:“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 

keringatnya kering” (Suhendi, 2008: 116). 

Selain itu, dalam menentukan gaji seorang karyawan, atasan 

harus bersikap adil dalam memberikan gaji atau upah. Besar 

kecilnya gaji hari sesuai dengan besarnya kesulitan dan tanggung 

jawab yang ada pada pekerjaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

frman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:  

نَأ نم  ْ ش َ رَِمنذُكم هََداَء ِِبلِْقْسطِ ۖ َوََل ََيْ ِ شم اِمنَي َّلِلذ موا قَوذ يَن أ َمنموا كمون ِ َإ اَّلذ ََي َأُّيه

َ َخِبٌْي ِبَمإ   نذ اَّللذ
ِ
َ ۚ ا ذقموا اَّللذ وَ  َأْقَربم ِللتذْقَوىى ۖ َوات قَْوٍم عَََلى َأَلذ تَْعِدلموا ۚ اْعِدلموا هم

 تَْعَملمونَ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah 
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kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah [5]: 8).. 

Dalam ayat diatas mengatakan bahwa orang-orang yang 

beriman harus senantiasa menegakkan keadilan. Sama halnya 

dengan seorang atasan kepada karyawannya. Seorang atasan harus 

bersikap adil kepada setiap karyawannya dalam hal pemberian upah 

atau gaji dengan mempertimbangkan aspek penting seperti tingkat 

kesulitan pekerjaan, besar kecilnya tanggung jawab, dan aspek-

aspek penting lainnya.  

Yang ketiga, indikator kepuasan kerja adalah promosi. Dalam 

hal promosi pada suatu perusahaan atau organisasi bisnis harus 

bersifat adil bagi semua karyawan yang bekerja. Promosi jabatan 

yang diberikan perusahaan harus bersikap adil kepada semua 

karyawan dengan mempertimbangkan kinerja sebagai salah satu 

faktornya. Promosi jabatan pada suatu perusahaan adalah suatu 

jabatan baru yang diberikan kepada seorang karyawan yang 

mempunyai kinerja yang bagus bagi perusahaan. Dalam Islam 

sendiri sangat mengutamakan aspek keadilan dalam segala hal, 

sebagai mana firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 90: 

ْنَكِر  يَتإِء ِذي الْقمْرََبى َويَْْنَى ى َعِن الَْفْحَشإِء َوالْمم
ِ
ْحَسإِن َوا

ِ
رم ِِبلَْعْدلِ  َواَْل َ يَأْمم نذ اَّللذ

ِ
ا

ونَ  ْ تََذكذرم ْ لََعلذُكم ُكم  َوالَْبْغِي ۚ يَِعظم

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
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melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran (Q.S. An-Nahl [16]: 90). 

Dalam ayat diatas mengatakan bahwa Allah SWT 

menganjurkan umat Islam untuk berperilaku adil. Selain itu terdapat 

ayat lain yang berhubungan dengan seruan untuk berbuat adil yaitu 

pada firman Allah SWT pada surah Shad ayat 26: 

ذِبعِ الْهََوىى  ِ َوََل تَت ْ بنَْيَ النذإِس ِِبلَْحق  َّنذ َجَعلْنَإَك َخِليَفًة ِِف اْلَْرِض فَإْحُكم
ِ
ودم ا ََي َداوم

ِ لَهمْم عََذاٌب َشِديٌد ِبَمإ  يَن يَِضلهوَن َعْن َسِبيِل اَّللذ ِ نذ اَّلذ
ِ
ِ ۚ ا َ َعْن َسِبيِل اَّللذ فَيمِضَّلذ

وا يَْوَم الِْحَسإِب   نَسم

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan (Q.S. Shad [38]: 26). 

Dalam surah Shad ayat 26 tersebut mengemukakan bahwa umat 

Islam harus mengutamakan keadilan dalam segala hal. Sebagai 

seorang pemimpin atau atasan seseorang juga harus senantiasa 

bersikap adil dalam memutuskan segala hal. Begitu pula dalam hal 

peluang promosi jabatan, seorang atasan harus bersikap adil pada 
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semua karyawannya. Seorang pemimpin atau atasan harus 

mempertimbangkan segala aspek dalam menilai kinerja seorang 

karyawan. Dalam penilaian kinerja tersebut pemimpin atau atasan 

harus bersikap adil pada semua karyawan.  

Yang keempat, indikator dalam mengukur kepuasan kerja 

adalah pengawas. Dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis 

yang bertindak sebagai pengawas adalah pimpinan atau atasan yang 

ada di tempat tersebut. Pimpinan atau atasan yang baik dan 

menyenangkan yaitu atasan yang dapat menciptakan suasana 

kekeluargaan antara pimpinan atau atasan dengan karyawan. Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 10: 

ْ تمْرََحمونَ  َ لََعلذُكم ذقموا اَّللذ ْ ۚ َوات وا بنَْيَ َأَخَوْيُكم ْخَوٌة فَأَْصِلحم
ِ
ْؤِمنموَن ا ذَمإ الْمم ن

ِ
 ا

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S. 

Al-Hujurat [49]: 10). 

Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut mengandung makna 

bahwa  semua umat muslim itu bersaudara oleh karena itu semua 

umat Islam dianjurkan untuk dapat menciptakan rasa kekeluargaan 

dalam kehidupan sosialnya. Begitu pula dalam kehidupan sosial di 

dalam suatu perusahaaan atau organisasi bisnis, diharapkan dapat 

tercipta rasa kekeluargaan didalamnya yaitu antara atasan atau 

pimpinan dengan karyawan. Seorang pimpinan atau atasan dan juga 
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karyawan merupakan satu keluarga yang harus menghormati antara 

satu dengan yang lain. 

Yang kelima, indikator dalam mengukur kepuasan kerja adalah 

rekan kerja. Hubungan antar karyawan dalam sebuah organisasi 

bisnis atau perusahaan merupakan hal yang penting untuk 

menciptakan rasa aman dan damai diantara pekerja, sehingga 

pekerja akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ikhlas 

dan semangat untuk saling bekerjasama mencapai tujuan. Dalam 

Islam rekan kerja yang baik yaitu rekan kerja yang saling tolong 

menolong antara satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71: 

وِف َويَْْنَْوَن َعِن  وَن ِِبلَْمْعرم رم همْم َأْوِلَيإءم بَْعٍض ۚ يَأْمم ْؤِمنَإتم بَْعضم ْؤِمنموَن َوالْمم َوالْمم

هممم  ََحم ِئَك َسَْيْ وَلم ۚ ُأولَ َٰ َ َوَرسم وَن اَّللذ ََكَة َويمِطيعم َلَة َويم ْؤتموَن الزذ ْنَكِر َويمِقميموَن الصذ الْمم

َ َعزِيٌز َحِكيٌ  نذ اَّللذ
ِ
م َّۗ ا  اَّللذ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari 

yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat 

pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 

Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. 

At-Taubah [9]: 71). 
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Selain ayat Al-Qur’an diatas terdapat ayat lain yang juga 

membahas tentang anjuran untuk berbuat tolong-menolong antar 

sesama, yaitu pada akhir ayat 2 pada surah Al-Maidah:  

هَْر الَْحَراَم َوََل الْهَْدَي َوََل الَْقَلئَِد  ِ َوََل الشذ لهوا َشَعإئَِر اَّللذ ِ يَن أ َمنموا ََل ُتم ِ َإ اَّلذ ََي َأُّيه

وا ۚ   ْ فَإْصَطإدم َذا َحلَلُْتم
ِ
ْم َوِرْضَواًَّن ۚ َوا ِ نَي الَْبيَْت الَْحَراَم يَبْتَغموَن فَْضًل ِمْن َرّب ِ َوََل أ م ِ

موا عَََل  وا ۘ َوتََعإَون ْ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َأْن تَْعَتدم وُكم نَأ نم قَْوٍم َأْن َصده ْ ش َ رَِمنذُكم َوََل ََيْ

َ َشِديدم الِْعَقإب نذ اَّللذ
ِ
َ ۖ ا ذقموا اَّللذ ْدَواِن ۚ َوات ْْثِ َوالْعم

ِ
موا عَََل اَْل  الِْب ِ َوالتذْقَوىى ۖ َوََل تَ َعإَون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah 

[5]: 2). 
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Dalam surah At-Taubah ayat 71 dan Al-Maidah ayat 2 tersebut 

mengandung makna yaitu anjuran kepada semua umat Islam untuk 

senantiasa tolong menolong dalam berbuat baik. Begitu pula dalam 

kehidupan sosial didalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis. 

Seorang rekan kerja yang baik yaitu yang mempunyai sikap tolong-

menolong antara satu dengan yang lainnya. 

3. Motivasi Kerja Islami 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Setiap organisasi pasti ingin mencapai tujuannya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut memerlukan peran manusia sebagai 

sumber daya manusia. Supaya bisa menggerakkan manusia untuk 

mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan motivasi yang dapat 

menjadi dorongan manusia untuk melakukan pekerjaan dengan baik 

dan efisien.  

Pengertian motivasi menurut Sutrisno  (2011: 109) ialah suatu 

faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 

tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai 

pendorong perilaku seseorang. Menurut Bangun (2012: 313) 

menyatakan bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara 

teratur. 

Selain itu, terdapat pengertian lainnya mengenai motivasi yaitu 

yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2014: 61) yang 

menjelaskan bahwa motivasi adalah kondisi atau energi yang 
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menggerakkan diri karyawan yang terarah dan tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tentang motivasi 

tersebut dapat disimpulkan, motivasi kerja adalah suatu kondisi atau 

energi yang dapat mendorong diri karyawan berkerja sebaik 

mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Teori Motivasi Kerja 

Terdapat beberapa teori mengenai motivasi yang dikemukakan 

oleh para ahli, antara lain adalah: 

1) Achievement Theory 

Dalam teori yang dikemukakan oleh David C. McClelland 

(seperti dikutip Mangkunegara, 2014: 67) menjelaskan bahwa 

produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “virus mental” 

yang ada pada dirinya. Virus mental yang dimaksud terdiri dari 

tiga dorongan kebutuhan, yaitu: 

a) Kebutuhan untuk berprestasi 

b) Kebutuhan untuk memperluas pergaulan 

c) Kebutuhan untuk menguasai sesuatu  

2) Hezberg Two Factor Theory 

Teori dua faktor adalah teori yang dikembangkan oleh 

Freedick Herzberg berdasarkan teori Abraham Maslow sebagai 

titik acuannya. Dalam teori ini menjelaskan faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya kepuasan atau ketidakpuasan.  
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Menurut Freedick Herzberg (seperti dikutip Mangkunegara, 

2014: 67) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan 

kepuasan atau ketidakpuasan antara lain yaitu faktor 

pemeliharaan dan faktor pemotivasian. Faktor pemeliharaan 

meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan 

subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status. 

Sedadngkan faktor pemotivasian meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan, kemajuan, work it self, kesempatan berkembang, 

dan tanggung jawab 

3) Maslow Need Hierarchy Theory 

Dalam teori motivasi yang dikemukakan Abrahan Maslow 

(seperti dikutip Mangkunegara, 2014: 63-64) menyatakan 

bahwa orang atau individu termotivasi untuk berperilaku dalam 

pekerjaannya yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan yang terdiri 

dari lima hal antara lain: 

a) Kebutuhan fisik  

Kebutuhan fisik yaitu kebutuhan dasar dari manusia 

seperti makan, minum, pakaian, rumah, dan kebutuhan 

yang bersifat mendasar lainnya. 

b) Kebutuhan keamanan 

Kebutuhan keamanan meliputi kebutuhan akan 

perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan. 
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c) Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan untuk diterima 

oleh kelompok, berinteraksi. 

d) Kebutuhan akan penghargaan 

Kebutuhan akan penghargaan meliputi kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai oleh orang lain.  

e) Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan aktualisasi diri meliputi kebutuhan untuk 

pengembangan diri, menggunakan kemampuan dan 

potensi. 

c. Motivasi Kerja Perspektif Islami 

Mencari nafkah dalam ajaran agama Islam ialah suatu 

kewajiban. Tujuan dari mencari nafkah yaitu untuk memenuhi  

kebutuhan manusia. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

manusia sehari-hari yaitu dengan cara bekerja. Dalam Islam bekerja 

merupakan bagian dari ibadah. Motivasi kerja dalam Islam yaitu 

bukan untuk mengejar hidup yang bermewah-mewahan. Dengan 

demikian, motivasi kerja dalam Islam, bukan hanya memenuhi 

nafkah semata tetapi juga sebagai kewajiban beribadah kepada 

Allah. Dalam Islam sendiri memotivasi umat muslim untuk bekerja, 

sebagaimana pada firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 105: 

ََلى عَإِلِم 
ِ
دهوَن ا َ ْؤِمنموَن ۖ َوَسُتم م َوالْمم ولم ْ َوَرسم لَُكم م َْعَ لموا فََسَْيَى اَّللذ َوقمِل اْْعَ

ْ تَ ْعَملمونَ  ْ ِبَمإ كمْنُتم ئمُكم هَإَدِة فَيمنَب ِ  الَْغْيِب َوالشذ
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Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-Taubah [9]: 105). 

Selain itu terdapat juga ayat lain yang membahas tentang 

motivasi bekerja yaitu pada firman Allah SWT surah Al-Jumu’ah 

ayat 10: 

 َ وا اَّللذ ِ َواْذكمرم وا ِِف اْلَْرِض َوابَْتغموا ِمْن فَْضِل اَّللذ َلةم فَإنْتَِِشم َذا قمِضيَِت الصذ
ِ
فَإ

ونَ  ْ تمْفِلحم  َكِثًْيا لََعلذُكم

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu’ah 

[62]: 10). 

Dari Al-Qur’an surah Al-Jumu’ah ayat 10 tersebut 

mengungkapkan tentang perintah sholat dan bekerja bagi umat 

Islam. Pada ayat Al-Qur’an tersebut dapat diambil pembelajaran 

bahwa ketika seorang muslim sudah malaksanakan kewajibannya 

yaitu sholat, seorang muslim diperintahkan untuk mencari rizki 

dimuka bumi yaitu dengan bekerja.  

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam ajaran agama Islam sendiri 

memerintahkan dan memotivasi umatnya yaitu umat Islam untuk 
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mencari rizki dengan bekerja. Bekerja dalam Islam tidak hanya 

mengejar harta saja, namun juga sebagai amal saleh manusia di 

dunia. 

Motivasi kerja dalam Islam menurut Veithal dan Mulyadi 

(seperti dikutip Anam, 2017: 14-15), menyatakan bahwa motivasi 

kerja dalam Islam yaitu suatu dorongan yang memunculkan 

semangat kerja seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara-cara 

yang tidak bertentang dengan ajaran Islam. Seorang karyawan 

muslim yang bekerja perlu mempunyai motivasi yang dapat 

menciptakan kepribadian yang baik dan dibenarkan menurut ajaran 

Islam. Menurut Saleh (seperti dikutip Anoraga, 2015: 535-536) 

terdapat ciri-ciri orang yang memiliki motivasi bekerja dalam 

Islam yaitu sebagai berikut: 

1) Niat baik dan benar (mengharap ridho Allah SWT) 

Seseorang dalam bekerja harus mengetahui niat dan motivasi 

dalam bekerja, niat inilah yang akan menentukan arah pekerjaan 

yang akan dilakukan. Jika bekerja hanya bermiat untuk 

memperoleh gaji saja, maka hanya itulah yang akan didapatkan. 

Akan tetapi jika niatnya adalah bekerja untuk mendapatkan harta 

yang halal, mencari nafkah untuk keluarga, dan semunya 

dilakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT, maka dia 

akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Ciri-ciri orang yang 

bekerja dengan niat baik dan benar untuk mengharap ridha Allah 

SWT adalah: 



36 
 

 

a) Bekerja tidak hanya untuk mendapatkan harta saja melainkan 

juga mengharapkan pahala sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang dilakukan. 

b) Rezeki yang halal menjadi salah satu dorongan untuk 

bekerja. 

c) Menganggap pekerjaannya sebagai salah satu bentuk ibadah 

kepada Allah SWT. 

d) Bekerja dipandang sebagai salah satu bentuk pengabdian 

kepada Allah SWT. 

2) Takwa dalam bekerja  

Orang yang bertakwa dalam bekerja ialah orang yang mampu 

bertanggung jawab dengan segala tugas yang telah diamanahkan 

kepadanya. Orang yang takwa dalam bekerja juga akan selalu 

berusaha menampilkan sikap-sikap yang positif dalam 

melakukan pekerjaan. Oleh karena itu orang yang bertakwa 

dalam bekerja akan menampilkan sikap-sikap positif sebagai 

berikut: 

a) Bekerja dengan baik sebagai wujud tanggung jawab terhadap 

pekerjaan atau tugas yang telah diamanahkan padanya. 

b) Selalu rajin dalam bekerja atau tidak bermalas-malasan 

dalam bekerja dan juga tidak merugikan rekan kerja. 

c) Taat pada aturan atau ketentuan yang berlaku di tempat 

kerjanya. 

d) Selalu ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. 
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3) Ikhlas dalam bekerja  

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan 

maka akan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Ciri orang 

yang bekerja dengan ikhlas adalah: 

a) Bekerja dengan ikhlas meskipun pekerjaan yang lakukan 

terasa berat. 

b) Mengerjakan suatu pekerjaan dengan penuh semangat. 
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C. Kerangka Penelitian 

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh kepuasan kerja Islami 

dan motivasi kerja Islami terhadap loyalitas karyawan, maka kerangka 

permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1        = Kepuasan Kerja Islami 

X2        = Motivasi Kerja Islami 

Y        = Loyalitas Karyawan 

= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial 

= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan 
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D. Hipotesis 

Hipotesis ialah merupakan suatu simpulan sementara, sehingga perlu 

dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

𝐻1= Diduga kepuasan kerja Islami berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap loyalitas karyawan 

𝐻2= Diduga motivasi kerja Islami berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap loyalitas karyawan 

𝐻3= Diduga kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja Islami berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap loyalitas karyawan 

 

 


