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A. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja  

Wexley dan Yukl (2003) dalam Wilson Bangun mengatakan 

bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap 

terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya 

serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. 

Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat 

dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi 

pemangkunya. Kejadian sebaliknya, ketidakpuasan akan 

diperoleh bila suatu pekerjaan tidak menyenangkan untuk 

dikerjakan.
8
 

Kepuasan kerja atau dalam arti yang lebih khusus kepuasan 

karyawan dalam bekerja, merupakan suatu pengertian yang sulit 

                                                             
8
 Wilson Bangun, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: Erlangga, 

2012)., hlm. 327. 
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didefinisikan kendati dengan istilah paling sederhana sekalipun. 

Bagi karyawan sendiri, kepuasan kerja muncul bila keuntungan 

yang dirasakan dari pekerjaannya melampaui biaya marjinal 

yang dikeluarkan, yang oleh karyawan tersebut dianggap cukup 

memadai. Namun demikian, rasa puas itu bukan keadaan yang 

tetap, karena dapat dipengaruhi dan diubah oleh kekuatan-

kekuatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan kerja. 

Model teori Maslow mengandaikan bahwa manusia 

memiliki dorongan baik primer maupun sekunder, yang berguna 

untuk memberikan motivasi (Maslow, 1954). Menurut Maslow, 

dorongan primer diwariskan berdasarkan keturunan, walaupun 

cara-cara untuk memenuhi dorongan ini dapat dipelajari. 

Dorongan-dorongan primer berasal dari kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis dan di arahkan pada kelangsungan hidup. Dorongan-

dorongan sekunder tidak diwariskan tetapi dipelajari, dan 

sedikit banyak ditentukan oleh syarat-syarat budaya dimana 

seorang hidup. Dorongan-dorongan itu meliputi keamanan, 

yang nampak dari perlunya suatu kebutuhan akan perlunya 

struktur hukum dan tertib organisasi. Kebutuhan akan cinta, 

kasih sayang dan rasa identitas atau rasa bersatu dalam 
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kelompok, juga terbentuk sebagai golongan kedua dalam teori 

kebutuhan Maslow. Golongan ketiga adalah harga diri yang 

diwakili oleh suatu kebutuhan akan perlunya percaya pada diri 

sendiri, memiliki keyakinan serta keunggulan dalam kelompok 

yang ditumbuhkan oleh perasaan berprestasi dan kebutuhan 

untuk memperoleh prestise atau nama baik.
9
 

2. Faktor-faktor Khusus Yang Terlibat Dalam Kepuasan 

Kerja 

Herzberg dalam karyanya (1966) telah menyatakan bahwa 

faktor-faktor penting yang terlibat dalam kepuasan kerja adalah 

kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, perkembangan karier 

dan pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut yang 

dinamakan “pemuas” apabila dioptimumkan, akan membantu 

perbaikan prestasi, menurunkan mutasi karyawan, menunjang 

sikap yang lebih toleran terhadap manajemen, dan membuahkan 

“kesehatan mental” yang berfungsi ke arah yang negatif. 

Penunjang kepuasan ini meliputi hal-hal seperti kondisi dan 

kemudahan dalam pekerjaan, kebijakan-kebijakan administratif, 

                                                             
9
 Malayu S.P Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012)., hlm. 203 



16 

hubungan dengan manajemen, keterampilan teknis para 

penyelia, sistem penggajian, stabilitas pekerjaan dan hubungan 

dengan rekan-rekan sekerja. Herzberg menegaskan bahwa bila 

kualitas “penunjang kepuasan” itu kurang dari memadai akan 

terjadi ketidakpuasan di antara karyawan. Perbaikan dalam 

keadaan yang telah merosot itu akan dapat menghapuskan 

ketidakpuasan tadi, yang pada gilirannya akan berpengaruh baik 

pada semangat kerja maupun pada produktivitas. Namun, 

dengan meningkatkan kualitas dari faktor-faktor itu tidak 

dengan sendiri nya akan meningkatkan kepuasan kerja dan 

prestasi, melainkan hanya akan memberikan dasar bagi 

kemungkinan terpenuhi nya “kebutuhan-kebutuhan tingkat yang 

lebih tinggi” seperti yang telah ditetapkan oleh Maslow (1954). 

Vroom, seperti yang dikutip oleh Hunt (1971), 

menambahkan sebuah dimensi lain pada teori kepuasan kerja. Ia 

berpendapat bahwa pemilihan sebuah pekerjaan mula-mula 

dimotivasi oleh apa yang ia sebut “hasil tingkat pertama”, yaitu 

uang atau imbalan langsung. Di balik hasil tingkat pertama, 

yang dirasakan sebagai sesuatu yang subyektif oleh pekerja 

adalah hasil tingkat kedua yang boleh jadi merupakan sifat dari 
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pekerjaan itu sendiri. Seperti misalnya martabat dan kekuasaan, 

atau sesuatu yang bisa diperoleh dengan bantuan hasil tingkat 

pertama tadi. Usaha yang dicurahkan oleh pekerja dan rasa puas 

yang ia peroleh dengan berbuat demikian, langsung berkaitan 

dengan daya tarik sasaran tingkat kedua; atau jelasnya, 

hubungan yang dirasakan antara sasaran primer dan sekunder. 

Harapan merupakan faktor ketiga. Semakin tinggi harapan 

untuk mencapai sasaran sekunder, semakin tinggi pula nilai 

sasaran primer. Oleh sebab itu, semakin besarlah kepuasan yang 

akan diperoleh bila berhasil mencapainya.
10

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi faktor-faktor berikut: 

a. Balas jasa yang adil dan layak. 

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 

c. Berat ringannya pekerjaan. 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

f. Sikap pimpinan dan kepemimpinannya. 

                                                             
10

 Ibid, hlm 204. 
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g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.
11

 

4. Kepuasan Kerja Dalam Pandangan Islam 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja 

karena bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada 

Allah SWT. oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada 

umatnya untuk berusaha bekerja keras secara positif (halal, 

barokah, baik & tidak berbuat curang (dholim)) sehingga 

tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan).  

Terwujudnya kepuasan kerja pada diri karyawan sangat 

berkaitan erat dengan bagaimana cara manajer perusahaan 

memperlakukan dengan adil terhadap karyawannya. 

Sebagaimana dijelasakan dalam surat Al-Maidah ayat 8 

yang berbunyi: 

                     

                   

                 

    

 

                                                             
11

 Malayu S.P Hasibuan, Loc.cit. 
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Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah. (ketika) menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan.
12

 

Allah SWT. juga berfirman dalam Surat As-Saba’ ayat 4 yaitu: 

                

            

Artinya: 

Agar Dia (Allah) Memberi balasan kepada orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh 

ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
13

 

 

                                                             
12

 Al-Qur’an dan Terjemahannya., Q.S. Al-Maidah: 7, (Bandung: 

Diponegoro). 
13

 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S. As-Saba’:4, (Bandung: Diponegoro). 
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5. Indikator Kepuasan Kerja  

Dalam penelitian Btara Putra Ryanto indikator dari 

kepuasan kerja terdiri dari: 

1) Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

Tingkat dimana sebuah pekerjaan menyediakan tugas 

yang menyenangkan, kesempatan belajar dan kesempatan 

untuk mendapatkan tanggung jawab. Hal ini menjadi 

sumber mayoritas kepuasan kerja. 

2) Kepuasan terhadap gaji 

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolute 

dari gaji yang diterima derajat sejauh mana gaji memenuhi 

harapan-harapan tenaga kerja dan bagaimana gaji diberikan, 

upah dan gaji diakui merupakan faktor yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

3) Kepuasan terhadap Kesempatan atau Promosi 

Karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

diri dan memperluas pengalaman kerja dengan terbukanya 

kesempatan untuk kenaikan jabatan. 



21 

4) Kepuasan terhadap Supervisor 

Kemampuan supervisor untuk menyediakan bantuan 

teknis dan perilaku dukungan. Menurut Locke, hubungan 

fungsional dan hubungan keseluruhan yang positif 

memberikan tingkat kepuasan kerja yang paling benar 

dengan atasan. 

5) Kepuasan terhadap Rekan Kerja 

Kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hubungan 

sosial akan terpenuhi dengan adanya rekan kerja yang 

mendukung karyawan. Jika terjadi konflik dengan rekan 

kerja maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan 

karyawan terhadap pekerjaan.
14

  

B. Gaya Kepemimpinan Islam  

1. Pengertian Kepemimpinan Islam  

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata 

yang sulit untuk dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa 

kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa 

                                                             
14

 Btara Putra Riyanto, Skripsi: “ Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bank Tabungan Negara Yogyakarta”, 

(Yogyakarta: UNY, 2016)., hlm. 19-20. 
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pemimpin. Istilah kepemimpinan itu sendiri secara etimologis 

berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) berarti membimbing atau 

menuntun. Setelah diberi awalan “pe” maka menjadi pemimpin 

(leader), artinya seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain 

melalui kewibawaan dan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Apabila diakhiri dengan “an” maka menjadi “pimpinan”, ia akan 

bermakna sebagai pemimpin atau orang yang mengepalai dan harus 

ditaati secara hierarkis. Pimpinan lebih cenderung sentralistik, 

sedangkan pemimpin mengarah kepada sistem demokratis. Setelah 

dilengkapi dengan awalan “ke” dan akhiran “an” maka kalimatnya 

menjadi “kepemimpinan” yang merupakan terjemahan dari 

leadership (Inggris), artinya kemampuan dan kepribadian seseorang 

yang merupakan modal dasar untuk menjalankan roda 

kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya. 

Menurut Oteng Sutisna (1983:254), adalah sebagai “proses 

mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-

usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.” Apabila 

dikaitkan dengan kepemimpinan dalam Islam, khususnya perkara 

figur yang mempengaruhi dalam proses, jelas tidak dapat 

dilepaskan dari kepemimpinan Muhammad Rasulullah Saw. 
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Sebagai tokoh sentral yang wajib dijadikan tolak ukur dan teladan 

yang akurat dalam menentukan bentuk nilai atau karakteristik 

kepemimpinan dalam Islam.
15

 

Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang 

tercantum dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, yang meliputi 

kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai 

umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara 

memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam 

untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat 

sebagai tujuannya. Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah 

bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan 

yang Islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah 

Allah (wakil Allah) di muka bumi.
16

 Ayat al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang Khalifah dibumi terdapat dalam surat Al-

Baqarah:30: 

                                                             
15

 Rb. Khatib Pahlawan Kayo, “Kepemimpinan Islam & Dakwah”, (Jakarta: 

Amzah, 2005), hlm. 70-71. 
16

 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, “Pemimpin Dan 

Kepemimpinan Dalam Organisasi”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27-28. 
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Artinya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka 

berkata. “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih 

memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, 

“Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
17

 

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah 

yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw 

wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan 

amir atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa 

indonesia disebut pemimpin formal. Selain kata khalifah disebutkan 

juga Ulil Amri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-

Nisa’ ayat 59: 

                                                             
17

 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S Al-Baqarah: 30, (Bandung: 

Diponegoro). 
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Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
18

  

2. Kriteria Kepemimpinan Islam 

Tujuan mulia seorang pemimpin (Syamsudin Muir, 2009) itu 

tidak akan bisa tercapai, jika pemimpin tidak memenuhi kriteria 

atau syarat yang telah digariskan oleh Islam. Imam al-Mawardy 

dalam bukunya, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, mengemukakan syarat 

seorang pemimpin, yaitu hendaknya memiliki ilmu pengetahuan. 

                                                             
18

 Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S. An-Nisa’: 59, (Bandung: 

Diponegoro). 
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Dalam Islam, pemimpin bukan saja piawai dalam mengatur negara, 

tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Sebagaimana 

Khulafa’ al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali), mereka 

pemimpin juga ulama. Pemimpin negara juga sepatutnya sehat 

pancaindra, anggota tubuh, punya pemikiran kedepan (visi dan 

misi) yang jelas, serta berani dan tegas dalam bertindak. Namun 

begitu, ada syarat yang sering terlupakan dalam menjaring kandidat 

pemimpin sebuah negara. Yaitu, seorang pemimpin negara itu mesti 

seorang yang adil (al-Imam al-Adil). Adil pada dirinya (takwa) 

ialah pemimpin yang dekat dengan Allah Swt., dirinya terhindar 

dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara’yang tidak terobsesi 

mengejar kepentingan dunia, dan dapat dipercaya dalam memegang 

amanah kepemimpinan. Dan adil dalam kepemimpinan itu juga 

menghendaki adil dalam aspek sosial (keadilan sosial) dan adil 

dalam menerapkan hukum. Pemimpin adil itu akan mendapat 

perlindungan Allah Swt., diakhirat kelak (HR Imam al-Bukhari). 

Dan Rasulullah Saw. juga menegaskan, pemimpin yang tidak adil 

(khianat kepada rakyat) akan mendapat azab (siksaan) yang pedih 

(HR Imam al-Thabrani). Bahkan, Allah Swt. tidak mengizinkan 
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pemimpin khianat untuk memasuki surga-Nya (HR imam al-

Bukhari dan Imam Muslim).
19

 

3. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam 

Pemimpin menurut pandangan Islam itu adalah seorang laki-

laki yang karena jabatannya baik fungsional maupun formal, seperti 

kepala rumah tangga, tokoh informal dalam masyarakat ataupun 

pejabat formal dalam pemerintahan, kepadanya diberikan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab.  

Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang harmonis, 

jiwa yang mantap, emosi yang stabil, serta kesadaran yang tinggi, 

terutama untuk memperjuangkan cita-cita organisasi atau persatuan 

maupun kebutuhan anggota kelompok yang dipimpinnya.  

Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin harus mampu dan dapat 

menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran uswatun 

khasanah. Dengan jiwa sosial pemimpin akan dapat mengamati dan 

melakukan pendekatan yang manusiawi terhadap kelompoknya. 

Dengan kecakapan berpikir yang tajam, pemimpin diharapkan 

dapat merenungkan setiap permasalahan yang tumbuh dan 

                                                             
19

 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar., Op.cit., hlm 62-63. 
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berkembang di lingkungannya. Sedangkan emosional yang stabil, 

pemecahan masalah akan dapat dilakukan dengan cara berpikir 

yang jernih, berdasarkan landasan fakta dan data yang konkret, 

rasional, dan argumentatif.  

Islam sangat mementingkan pemimpin-pemimpin yang 

berkualitas tinggi. Sebab sejarah telah membuktikan hingga abad 

kedelapan Masehi, Islam telah berkembang dengan pesat sekali dan 

mendapat tempat di hati umat karena pemimpinnya sendiri benar-

benar dapat memahami dan menghayati hakikat ajaran Islam secara 

komprehensif, terutama dalam masalah-masalah akidah, ibadah, 

akhlak, dan muamalah. Oleh sebab itu, setiap pemimpin baik 

formal maupun infromal dituntut agar dapat berbenah diri sehingga 

dalam bentuk apapun dan dalam kondisi bagaimanapun pemimpin 

Islam tetap mempunyai keutamaan yang lebih dibanding dengan 

pemimpin-pemimpin lainnya. 
20

 

Menurut konsep al-Qur’an sekurang-kurangnya ada lima syarat 

kepemimpinan yang harus dikembangkan, yaitu: 

1) Beriman dan bertakwa. (Q.S. Al-A’raf (7): 96). 

                                                             
20

 Rb. Khatib Pahlawan Kayo, Op.cit., hlm 71-72. 
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Yang artinya:  

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan 

bertakwa, pasti kami akan Melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami 

Siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka 

kerjakan. 

2) Berilmu pengetahuan. (Q.S. Al-Mujadilah (58): 11). 

Yang artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu,”Berilah kelapangan didalam 

majelis-majelis,”maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan Memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan,”Berdirilah kamu,”maka berdirilah, 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Teliti apa yang kamu kerjakan. 

3) Mempunyai kemampuan menyusun perencanaan dan 

evaluasi. (Q.S. Al-Hasyr (59): 18) 
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Yang artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap orang 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. 

Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan. 

4) Mempunyai kekuatan mental melaksanakan 

kegiatan. (Q.S. Al-Baqarah (2): 147). 

Yang artinya: 

Kebenaran itu dari Tuhan-mu, maka janganlah 

sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-

orang yang ragu. 

5) Mempunyai kesadaran dan tanggung jawab moral 

serta mau menerima kritik. (Q.S. Ash-Shaff (61): 2-

3). 

Yang artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? 
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(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. 

Menurut Mar’at (1998: 74). Untuk mengembangkan sifat tegas 

pemimpin hendaklah melakukan hal berikut: 

a. Selalu ramah tamah dan gembira. 

b. Menghargai orang lain. 

c. Pelajari tindakan-tindakan perwira yang sukses dan 

menjadi ahli dalam hubungan antarmanusia. 

d. Pelajari bentuk kepribadian yang lain-lain untuk 

mendapatkan pengetahuan dalam sifat dan kebiasaan 

manusia. 

e. Kembangkanlah kebiasaan bekerja sama, baik dalam 

bentuk moral maupun materil. 

f. Pelihara sikap penuh perhatian (toleransi).  

g. Perlakukan orang lain seperti kita ingin 

diperlakukan. 

h. Ketahui bilamana harus terlihat secara resmi dan 

bilamana sebagai masyarakat. Pahamilah kalau 

kehadiran atau tidak hadirnya Anda mengganggu 

orang lain atau diri sendiri. 
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Setelah mengikuti uraian-uraian di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa prinsip kepemimpinan dalam Islam 

hakikatnya merupakan perwujudan eksistensi manusia sebagai 

khalifah maupun fungsinya sebagai hamba Allah di muka bumi. 

Dalam arti kata mengimplementasikan secara positif hubungan 

vertikal dengan Allah, dan hubungan horizontal sesama 

manusia dan alam sekitarnya.  

Mengingat beratnya tugas pemimpin dalam pandangan 

Islam, maka seyogianyalah setiap pemimpin meningkatkan 

mutu ilmu pengetahuan dengan memperluas cakrawala berpikir 

serta mempertajam daya nalar seirama dengan kemajuan zaman 

dan perkembangan masyarakat.
21

 

4. Indikator Gaya Kepemimpinan Islam 

Agama Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik 

adalah kepemimpinan yang selalu berpegang kepada al-Qur’an 

dan Hadist. Indikator untuk mengukur kepemimpinan Islam 

menurut Wijayanti dan Meftahudin (2016) adalah: 
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 Rb. Khatib Pahlawan Kayo, Op.cit., hlm 73-76. 
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a. Ash-Shidq yakni kebenaran dan kesungguhan dalam 

bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya. 

b. Al- Amanah atau kepercayaan, yang menjadikan dia 

memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya 

baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang 

dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman dari semua pihak. 

c. Al-Fathanah yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan 

menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul 

seketika sekalipun. 

d. At-Tabligh yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung 

jawab, atau dapat diistilahkan dengan “keterbukaan”.
22

 

 

C. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (motive), yang berarti 

dorongan. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang 

mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu 

                                                             
22

 Thoha Arsyad Skripsi, “Pengaruh Kepemimpinan Islam, Motivasi dan 

Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT) Tumang”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017., hlm.17-18. 
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perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Banyak 

pengertian motivasi seperti yang dikemukakan oleh Wexley & 

Yukl (1977), memberikan batasan sebagai “the process by 

which behavior is energized and directed”. Mathis & Jackson 

(2006) mengatakan, motivasi merupakan hasrat didalam 

seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu 

tindakan. Seseorng melakukan tindakan untuk sesuatu hal 

dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, motivasi merupakan 

penggerak yang mengarahkan pada tujuan dan itu jarang 

muncul dengan sia-sia. Robbins (2003), motivation as the 

process that account for an individual’s intensity, direction, and 

persistence of effort toward attaining a goal.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, motivasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi 

orang lain agar berperilaku (to behave) secara teratur. Motivasi 

merupakan tugas bagi manajer untuk mempengaruhi orang lain 

(karyawan) dalam suatu perusahaan. Dari batasan pengertian 

motivasi diatas terlihat bahwa ada tiga hal yang termasuk di 

dalamnya antara lain upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan.  
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Dari uraian diatas terlihatlah bahwa motivasi bersumber dari 

dalam diri seseorang (pekerja) yang berupa kesadaran mengenai 

pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Motivasi 

seperti itu disebut motivasi intrinsik (intrinsic motivation). 

Akan tetapi ada pula motivasi yang bersumber dari luar diri 

orang bersangkutan yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik 

(extrinsic motivation). Motivasi ekstrinsik adalah dorongan 

kerja yang bersumber dari luar diri pekerja, yang berupa suatu 

kondisi yang mengharuskan melaksanakan suatu pekerjaan 

secara maksimal. Mereka merasa bertanggung jawab atas suatu 

pekerjaan, jadi tanpa ada faktor luar yang mempengaruhi 

mereka terdorong untuk melaksanakan pekerjaannya.
23

 

Hal yang memotivasi orang dalam bekerja terdapat dalam 

al-Qur’an surat (At-Taubah:105) sebagai berikut: 
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 Wilson Bangun, Op.cit., hlm. 312-313. 
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Artinya: 

Dan katakanlah,”Bekerjalah kamu, maka Allah akan Melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya  dan orang-orang 

Mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
24

 

Motivasi kerja juga dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Jumuah 

ayat 10: 

                   

                

Artinya: 

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

agar kamu beruntung.
25

 

 Menurut tafsir Al-Jalalain ayat di atas menjelaskan 

bahwa setiap manusia yang ada di bumi ini harus memiliki 

                                                             
24

 Al-Qur’an dan Terjamahannya, Q.S At-Taubah: 105, (Bandung: 

Diponegoro). 
25

 Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S Al-Jumuah:10, (Bandung: 

Diponegoro). 
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dorongan untuk lebih baik lagi dalam dirinya, hal tersebut 

dikarenakan Allah SWT hanya memberi karunia, rahmat, serta 

rizkinya kepada orang-orang yang memiliki semangat serta 

motivasi yang kuat dalam dirinya.
26

 

2.  Pendekatan-pendekatan Motivasi  

Dalam perkembangannya, motivasi dapat dipandang 

menjadi empat pendekatan antara lain, pendekatan tradisional, 

hubungan manusia, sumber daya manusia dan pendekatan 

kontemporer. Berikut dijelaskan pendekatan-pendekatan 

motivasi tersebut: 

a. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional (traditional approach) pertama 

sekali dikemukakan oleh Frederick W. Taylor dari 

manajemen ilmiah (scientific management school). Dalam 

model ini yang menjadi titik beratnya adalah pengawasan 

(controlling) dan pengarahan (directing). Pada pendekatan 

ini manajer menentukan cara yang paling efisien untuk 

                                                             
26

 Rido Sanjaya, Skripsi,”Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung: UIN Raden Intan,2018). 
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pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan 

sistem insentif upah, semakin banyak yang dihasilkan maka 

semakin besar upah yang diterima. Dengan menggunakan 

insentif, manajer dapat memotivasi bawahannya. Makin 

banyak yang diproduksi, maka makin besar pula 

penghasilan yang mereka peroleh. Dalam banyak situasi 

pendekatan ini sangat efektif.
27

 

b. Pendekatan Hubungan Manusia 

Pendekatan hubungan manusia (human relation model) 

selalu dikaitkan dengan pendapat Elton Mayo. Mayo 

menemukan bahwa kebosanan dan pengulangan berbagai 

tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi, 

sedangkan kontrak sosial membantu dalam menciptakan dan 

mempertahankan motivasi. Sebagai kesimpulan dari 

pendekatan ini, manajer dapat memotivasi karyawan dengan 

memberikan kebutuhan sosial serta dengan membuat 

mereka merasa berguna dan lebih penting.
28

 

 

                                                             
27

 Wilson Bangun, Op.cit., hlm 314 
28

 Wilson Bangun, Op.cit, hlm. 315. 



39 

c. Pendekatan Sumber Daya Manusia 

Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa 

para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya 

uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga 

kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan 

yang berarti. Sebagai contoh, pada teori X dan Y 

mengasumsikan terdapat dua sifat manusia dalam 

menghadapi pekerjaan, satu sisi melaksanakannya secara 

aktif, sedangkan pandangan lain menanggapinya secara 

pasif.
29

 

d. Pendekatan Kontemporer 

Pendekatan kontemporer (contemporary approach) 

didominasi oleh tipe-tipe motivasi: teori isi, teori proses, 

dan teori penguatan. Teori isi (content theory) menekankan 

pada teori kebutuhan-kebutuhan manusia, menjelaskan 

berbagai kebutuhan manusia memengaruhi kegiatannya 

dalam organisasi. Dalam teori isi terdapat tiga teori motivasi 

yang menekankan pada analisa yang mendasari kebutuhan-

                                                             
29

 Ibid., hlm. 316. 
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kebutuhan manusia, antara lain, teori Khirarki Kebutuhan, 

teori ERG, dan teori Dua Faktor. Pada teori proses, terdapat 

dua teori motivasi yang terpusat pada bagaimana para 

anggota organisasi mencari penghargaan dalam keadaan 

bekerja, termasuk dalam kelompok ini: teori keadilan dan 

teori harapan. satu teori lagi berpusat pada bagaimana 

karyawan mempelajari perilaku kerja yang diinginkan, 

terdapat pada teori penguatan.
30

  

3. Teori-teori Motivasi 

Teori motivasi mulai dikenal pada tahun 1950-an. 

Secara khusus, pada awalnya ada tiga teori motivasi antara 

lain, teori hierarki kebutuhan (the hierarchy of need theory), 

teori dua faktor (two factor theory), dan teori X dan Y 

(theories X and Y). 

1) Teori Hierarki Kebutuhan 

Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh Abraham 

Maslow, mungkin bisa dikatakan teori inilah yang 

paling populer bila dibanding teori-teori motivasi 

lainnya. Teori ini menjelaskan setiap manusia 

                                                             
30

 Loc.cit 
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mempunyai kebutuhan (need) yang munculnya sangat 

bergantung pada kepentingannya secara individu. 

Berdasarkan hal tersebut menjadi lima tingkatan, 

sehingga teori motivasi ini disebut sebagai “the five 

herarchy need” mulai dari kebutuhan yang pertama 

sampai pada kebutuhan yang tertinggi. Adapun kelima 

tingkatan kebutuhan tersebut antara lain, kebutuhan 

fisiologis (physiological need), kebutuhan rasa aman 

(safety need), kebutuhan sosial (social need), kebutuhan 

harga diri (estem need), dan kebutuhan untuk aktualisasi 

diri (need for self actualization). 

2) Teori Dua Faktor 

Teori dua faktor pertama sekali dikemukakan oleh 

Frederick Harzberg. Dalam teori ini dikemukakan 

bahwa, pada umumnya karyawan baru cenderung untuk 

memusatkan perhatiannya pada pemuasan kebutuhan 

lebih rendah dalam pekerjaan pertama mereka, terutama 

keamanan. Kemudian setelah hal itu terpuaskan, mereka 

akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pada 
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tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan inisiatif, 

kreativitas dan tanggung jawab.
31

 

3) Teori X dan Y 

Teori x dan Y pertama sekali dikemukakan oleh 

Douglas McGregor. Dalam teori ini akan dikemukakan 

dua pandangan berbeda mengenai manusia, pada 

dasarnya yang satu adalah negatif yang ditandai dengan 

teori X, dan yang lainnya adalah bersifat positif yang 

ditandai dengan teori Y. McGregor menyimpulkan 

bahwa pandangan seorang manajer mengenai sifat 

manusia didasarkan pada suatu pengelompokkan dengan 

asumsi-asumsi tertentu. Berdasarkan asumsi-asumsi 

tersebut, manajer menetapkan perilakunya terhadap 

bawahannya.
32

 

Menurut teori X, ada empat asumsi yang dipegang 

manajer adalah sebagai berikut: 

a. Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan 

bilamana dimungkinkan akan mencoba 

menghindarinya. 
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 Loc.cit. 
32

 Wilson Bangun, Op.cit., hlm 317. 
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b. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka 

harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan 

hukuman untuk mencapai tujuan. 

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan 

mencari pengarahan formal bilamana dimungkinkan. 

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas 

semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan 

akan menunjukkan sedikit saja ambisi. 

Berbeda dengan pandangan negatif mengenai sefiat 

manusia, McGregor menjadikan empat pandangan 

positif, yang disebut teori Y. 

a. Karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan 

alami yang sama dengan istirahat atau bermain. 

b. Orang-orang akan melakukan pengarahan dan 

pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. 

c. Kebanyakan orang dapat belajar untuk menerima, 

bahkan mengusahakan, tanggung jawab. 

d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif 

menyebar luas ke semua orang dan tidak hanya milik 

mereka yang berada dalam posisi manajemen. 
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Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa, Teori X 

mengasumsikan bahwa kebutuhan order rendah 

mendominasi individu. Teori Y mengandaikan 

bahwa kebutuhan order tinggi mendominasi 

individu. McGregor sendiri menganut keyakinan 

bahwa pengasumsian Teori Y lebih sahih daripada 

Teori X. Oleh karena itu ia mengusulkan ide-ide 

seperti pengambilan keputusan partisipatif, 

pekerjaan yang bertanggung jawab dan menantang, 

dan hubungan kelompok yang baik sebagai 

pendekatan-pendekatan yang akan memaksimalkan 

motivasi pekerjaan seorang karyawan.
33

 

4. Tujuan Motivasi 

Tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 
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 Wilson Bangun., Op.cit., hlm. 318-320. 
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f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi 

karyawan. 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

i. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap 

tugas-tugasnya. 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan 

baku.
34

  

5. Indikator Motivasi Kerja 

Indikator untuk mengukur motivasi kerja menurut 

penelitian Rita Puspita Sari adalah: 

1) Dorongan mencapai tujuan. 

Seseorang yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi 

maka dalam dirinya mempunyai dorongan yang kuat untuk 

mencapai kinerja yang maksimal, yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap tujuan dari suatu perusahaan atau 

instansi. 

2) Semangat kerja. 
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 Malayu S.P Hasibuan, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), hlm. 146. 
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Semangat kerja sebagai keadaan psikologis yang baik 

apabila semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan 

yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih giat dan 

lebih baik serta konsekuen dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. 

3) Inisiatif dan kreatifitas 

Inisiatif diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan 

seseorang karyawan atau pegawai untuk memulai atau 

meneruskan suatu pekerjaan dengan penuh energi tanpa ada 

dorongan dari orang lain atau atas kehendak sendiri, 

sedangkan kreatifitas adalah kemampuan seseorang pegawai 

atau karyawan untuk menemukan hubungan-hubungan baru 

dan membuat kombinasi-kombinasi yang baru sehingga 

dapat menemukan suatu yang baru. Dalam hal ini sesuatu 

yang baru bukan berarti sebelumnya tidak ada, akan tetapi 

sesuatu yang baru ini dapat berupa sesuatu yang belum 

dikenal sebelumnya. 
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4) Rasa tanggung jawab. 

Sikap individu karyawan yang mempunyai motivasi 

kerja yang baik harus mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sehingga 

pekerjaan tersebut mampu diselesaikan secara tepat waktu.
35

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

D. Penelitian terdahulu  

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui 

hasil yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang terkait 

mengenai pengaruh Gaya Kepemimpinan Islam, Motivasi Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan adalah sebagai berikut: 

  

                                                             
35

 Rita Puspita Sari, Skripsi: “Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja 

Terhadap kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang”, 

(Yogyakarta: UNY, 2014., hlm. 15-16. 
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Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

 

1 

Sudiyanto T 

(2014) 

Pengaruh Disiplin, 

Budaya Kerja dan 

Motivasi terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai 

Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas PGRI 

Palembang 

Variabel X 

Motivasi Kerja 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Variabel X 

Pengaruh Disiplin 

dan Budaya Kerja 

Objek Penelitian 

 

Motivasi Kerja 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

2 
Rogerio 

(2016) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai 

Pada Koperasi Kredit 

Kosayu di Kota Malang 

Variabel X Gaya 

Kepemimpinan 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Objek Penelitian 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

Berpengaruh 

Positif dan 

Signifikan 

3 

Alamsyah 

Yunus 

(2013) 

Pengaruh  Disiplin Kerja, 

Motivasi, Kepemimpinan 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Studi 

Pada Pt. Bumi Barito 

Utama Cabang 

Banjarmasin 

Variabel X 

Motivasi, 

Kepemimpinan 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Variabel  X 

Disiplin Kerja 

Objek Penelitian 

 

Motivasi dan 

Kepemimpinan 

Berpengaruh 

Secara Signifikan 

4 

Dian 

Mardiono 

(2014) 

Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Pt. Graha 

Megaria Sutos Surabaya 

Variabel X 

Motivasi Variabel 

Y Kepuasan Kerja 

karyawan 

 

Objek Penelitian 

 

Motivasi 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

5 

Hermansyah 

dan Sri 

Indarti 

(2015) 

Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin Kerja Terhadap 

Kepuasan dan Kinerja 

Karyawan Pada Pt. 

Peputra Supra Jaya Pekan 

Baru 

Variabel X 

Motivasi 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Variabel Y 

Kinerja Karyawan 

Objek Penelitian 

 

Motivasi 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 



49 

6 
Chandra 

(2013) 

 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi dan 

Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Karyawan PD. 

Wonoagung Sejahtera 

Gresik 

Variabel X 

Kepemimpinan 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Varibel X 

Komitmen 

Organisasi 

Variabel Y 

Kinerja Karyawan 

Objek Penelitian 

 

Kepemimpinan 

Berpengaruh 

Positif dan 

Signifikan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

7 

Agusta dan 

Supartha 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Hubungan Kerja 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada 

PT. Bintang Bali Indah 

Denpasar 

Variabel X 

Kepemimpinan 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Variabel X 

Hubungan Kerja 

Objek Penelitian 

 

Kepemimpinan 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

8 

Muhammad 

Fauzan 

Baihaqi 

(2010) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Kinerja dengan 

Komitmen Organisasi 

Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada 

PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Area  

Yogyakarta) 

Variabel X 

Gaya 

Kepemimpinan 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Variabel Y 

Kinerja 

Variabel 

Intervening 

Komitmen 

Organisasi Objek 

Penelitian 

Gaya 

Kepemimpinan 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

9 
Rafli 

(2003) 

Analisis Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan di Bank 

Kesejahteraan Jakarta 

Variabel X 

Motivasi Kerja 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Objek Penelitian 

Motivasi Kerja 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 

10 
Lumentut 

(2015) 

Pengaruh Motivasi, 

Disiplin, dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada PT. Bank 

Sulut Cabang Airmadidi 

Variabel X 

Motivasi Kerja 

Variabel Y 

Kepuasan Kerja 

Variabel X 

Disiplin dan 

Lingkungan Kerja 

Objek Penelitian 

 

Motivasi 

Berpengaruh 

Positif dan  

Signifikan 
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E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau 

gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan 

tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lainnya. Sebuah model yang baik dapat menjelaskan 

hubungan antar variabel penelitian, yakni variabel independen 

dan variabel dependen (Ferdinand, 2006). Kerangka pemikiran 

bertujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel 

data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Berikut 

kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini: 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

        

        

        

   

 

 

 

        

 

 Sumber: konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini 

(2020). 

Motivasi Kerja 

(X2) 

Gaya Kepemimpinan 

Islam (X1) 

 
Kepuasan Kerja 

(Y) 
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Kerangka pemikiran yang disajikan diatas menjelaskan bahwa 

gaya kepemimpinan Islam (X1) dan motivasi kerja (X2) 

berpengaruh kuat terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

F. Perumusan Hipotesis  

1. Gaya kepemimpinan Islam terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara teoritik Ratna Wijayanti (2016) 

mengungkapkan bahwa faktor pendukung yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu 

kepemimpinan Islam, hal ini terjadi karena karyawan 

merasa diarahkan dengan adanya pimpinan ditengah mereka 

yang bukan hanya berorientasi pada pekerjaan tetapi juga 

pada kedekatan emosional terhadap karyawan. Arah seperti 

itu, mendapatkan dukungan dan bukti pula dari beberapa 

penelitian sebelumya yaitu, Rogerio (2016) “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada 

Koperasi Kredit Kosayu di Kota Malang” dan Muhammad 

Fauzan Baihaqi (2010) “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT. 
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Yudhistira Ghalia Indonesia Area Yogyakarta)”. Dari dasar 

di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ho: Gaya kepemimpinan Islam berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kc. Palembang.  

 

Ha: Gaya kepemimpinan Islam tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kc. Palembang. 

 

2. Motivasi kerja terhadap kepuasan kerja secara teoritik para 

ahli mengemukakan bahwa seorang karyawan akan merasa 

puas apabila cita-cita dalam profesinya tercapai Sirin 

(2009), kemudian karyawan tersebut akan mengembangkan 

perasaan positif terhadap profesi atau pekerjaannya. Arah 

seperti itu, mendapatkan dukungan dan bukti pula dari 

beberapa penelitian sebelumya yaitu, Sudiyanto T (2014) 

“Pengaruh Disiplin, Budaya Kerja dan Motivasi terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas PGRI Palembang” dan Dian Mardiono (2014) 

“Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan pada Pt. Graha Megaria Sutos Surabaya”. 
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Dari dasar di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

Ho: Motivasi Kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc. Palembang.  

 

Ha: Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara signifikan  

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc. Palembang. 

 

3. Gaya kepemimpinan Islam dan motivasi kerja terdapat 

pengaruh  langsung terhadap kepuasan kerja. Bahkan ada 

yang menyatakan kepuasan kerja dapat diprediksi dari gaya 

kepemimpinan Islam. Arah seperti itu, mendapatkan 

dukungan dan bukti pula dari beberapa penelitian 

sebelumnya yaitu, Zulfikar (2016) “Pengaruh 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

pegawai pada unit instalasi pemeliharaan sarana dan 

prasarana Rsud Dr. Fauziah Bireuen” dan Mustaqim (2016) 

“The influence of leadership styles and motivation of 

employees job satisfaction of employees at PT. Garuda 

Milky Artha Surabaya”. Dari dasar di atas dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ho: Gaya kepemimpinan Islam dan motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 
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karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc. 

Palembang 

 

Ha: Gaya kepemimpinan Islam dan motivasi kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan  terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc. 

Palembang. 

  


