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ABSTRAK
Koperasi Mahasiswa merupakan koperasi yang bernaungan
Lembaga kampus atau salah satu unit kegiatan mahasiswa UKM. Ini
menjadi menjadi sebuah misi tersendiri dimana peran kontribusi
sangat dituntut sebagai agen perubahan. Selain itu pola kepemimpinan
yang baik perlu ditanamkan salah satunya kepemimpinan
transformasional, gaya kepemimpinan yang dapat menginspirasi para
karyawannya dan menguubah pola kesadaran seseorang untuk dapat
mencapi tujuan tertentu. namun dalam pola ini memiliki kendala dari
individukaryawannya yang mana setiap motivasi intrinsik seseoarang
berbeda-beda. Bahkan dorongan atau kecenderungan seseoarang
dalam melakukan kegiatan atau kinerja seseoarang berbeda-beda.
Selain itu, kepuasan kerja juga terlihat dari kinerja seseoarang dan
sikap dalam menerima tanggungjawab seseorang. Ini seharusnya
menjadi fokus utama dalam kinerja pengurus KOPMA terlebih para
pemimpinnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik terhadap
kepuasan kerja pengurus KOPMA UIN Raden Intan Lampung dalam
perspektif Bisnis Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan
kuantitatif. Kemudian Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, angket, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh Kepemimpinan
Transformasional, Motivasi Intrinsik secara persial terhadap Kepuasan
Kerja pengurus KOPMA UIN Raden Intan Lampung. Dan adanya
pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Intrinsik secara
simultan terhadap Kepuasan Kerja pengurus KOPMA UIN Raden
Intan Lampung. Sedangkan dalam Perspektif Bisnis Syari’h terlihat
dari nilai-nilai Syariah yaitu yang mengacu pada sifat Shidiq, Tabhliq,
Amanah dan Fathonah. Kepemimpinan Transformasional, Motivasi
Intrinsik dan Kepuasan Kerja oleh kepengurusan KOPMA UIN Raden
Intan Lampung dapat menerapkan Shidiq, dan Amanah dengan cukup
baik. Namud dari sifat Tabliq, dan Fatanah masih kurang maksimal.
Kata Kunci: Kepemimpinan
Intrinsik, Dan Kepuasan Kerja
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ABSTRACT
Student Cooperative is a cooperative under the auspices of a
campus institution or one of the UKM student activity units. This
becomes a mission in itself where the role of contribution is highly
demanded as an agent of change. In addition, good leadership patterns
need to be instilled, one of which is transformational leadership, a
leadership style that can inspire employees and change one's
awareness pattern to be able to achieve certain goals. but in this
pattern, there are constraints from the individual employees in which
each person's intrinsic motivation is different. Even a person's drive or
inclination in carrying out one's activities or performance is different.
In addition, job satisfaction is also seen from one's performance and
attitude in accepting one's responsibilities. This should be the main
focus in the performance of the KOPMA management, especially the
leaders.
This study aims to determine the effect of transformational
leadership and intrinsic motivation on job satisfaction of the
management of KOPMA UIN Raden Intan Lampung in the
perspective of Sharia Business. The research method used is
quantitative. Then the data used are primary data and secondary data
obtained from observations, interviews, questionnaires, and
documentation.
The results showed that there was a partial influence of
Transformational Leadership, Intrinsic Motivation on Job Satisfaction
of the management of KOPMA UIN Raden Intan Lampung. And the
influence of Transformational Leadership, Intrinsic Motivation
simultaneously on the Job Satisfaction of the management of KOPMA
UIN Raden Intan Lampung. Meanwhile, in the Sharia Business
Perspective, it can be seen from Sharia values, namely those that refer
to the nature of Shidiq, Tabhliq, Amanah and Fathonah.
Transformational Leadership, Intrinsic Motivation and Job
Satisfaction by the management of KOPMA UIN Raden Intan
Lampung can implement Shidiq and Amanah quite well. However,
from the nature of Tabliq, and Fatanah still not optimal.
Keywords: Transformational Leadership, Intrinsic Motivation,
and Job Satisfaction

iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NPM
Jurusan/Prodi
Fakultas

: Ahmad Yusuf
: 1751040138
: Manajemen Bisnis Syari’ah
: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI
INTRINSIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGURUS
KOPMA UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH PRIODE 2020-2021” adalah
benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi
ataupun saduran dari karya orang lain keuali pada bagian yang telah
dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain
waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung
jawab sepenuhnya ada pada penyusun..
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 09 November 2021
Penulis,

Ahmad Yusuf
NPM. 1751040138

iv

MOTTO

              
                
      
“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi
mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ar’ad [7] : 11)

vii

PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim...
Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin
kepada Allah Subhanahu Wata’ala, karena berkat rahmat, taufik dan
hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi
ini saya persembahakan kepada Ayahanda tercinta Ahmad Basori dan
Ibunda Siti Aisah tercinta yang telah memberikan do’a, memberikan
support agar tetap semangat. mendengarkan keluh kesahku,
memberikan dorongan moril serta materil, dan mengajari arti
kehidupan, sehingga pada titik dimana dapat menyelesaikan skripsi
ini. Adikku tercinta Ifirul Hidayati yang slalu menyemangatiku, dan
memberikan inspirasi untuk ku. Almamater Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung dan semua pihak yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya hingga skripsi
ini terselesaikan. Semoga Allah SWT dapat meringankan urusan
mereka seperti mereka yang meringankan beban penulis dalam
penyelesaikan skripsi ini,

viii

RIWAYAT HIDUP
Nama Ahmad Yusuf, dilahirkan Didesa Sumber Deras, Mesuji,
Ogan Komering Ilir (OKI). Sumatera Selatan. pada tanggal 29
November 1997, anak pertama dari pasangan Ahmad Basori dan Siti
Aisah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumber
Deras dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama
Negeri (SMPN) 1 Mesuji dan selesai pada tahun 2014, Sekolah
Menengah Atas Islam (SMAI) Sholaatul Fatikh dan mengikuti
pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I
Tahun Akademik 2017/2018.
Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra
maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.

ix

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada
keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Seiring dengan kerendahan
hati disadari bahwa peneliti dalam penulisan skripsi ini banyak
mengalami kesuliatan dan hambatan namun berkat bimbingan serta
motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan dan penyusunan
skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis
ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:
1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan
Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi
pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Ahmad Zuiansyah, M.M selaku Ketua Manajemen Bisnis
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung, yang membimbing kami selama masa studi hingga
pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan
Manajemen Bisnis Syariah dengan baik dan lancar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang
telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama
menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Terima
kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Fatih Fuadi, M.S.I. selaku dosen pembimbing I dan bapak
Adib Fachri, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah begitu
sabar memebimbing, memberikan saran, arahan dan memotivasi
kepada penulis.
6. Seluruh Pimpinan dan Karyawan perpustakaan serta seluruh
civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima
kasih atas ketulusan dan kesediannya membantu peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Umum Endi Kurniawan berserta jajaran kepungurusan serta
anggota dari UKM KOPMA UIN Raden Intan Lampung yang
telah memberikan izin dalam proses penelitian.
8. Mas Agus Triono, Tri Setia Utami, Ani Susilawati, Putri Faradina,
Lilis dan Indah yang memberikan kehangatan layaknya kluarga
dan selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
x

9. Sahabat-sahabatku dari Samidi Club (Munika, Riza, Rian, nidya,
Mea, Vergi, Marlin, Tegar, Dimas, Andre dan Ulfa) dan para
temen seperjuanganku (Ani Masruroh, Heni, Ria, Ulfa, Eka, Siti
Badiriah, dan Mas Slamet) yang senantiasa membantu dan
mendukung serta memotivasi dalam mengerjakan skripi ini
10. Temen serperjuangan KOPMA, Eka Nurjanah, Ani Dwi Septiani,
Enis, Windi, Rian Gunawan, Meria Sari, Anissa dan adik-adikku
KOPMA ku Fani, Sekar, Lisa, Anwar, Putri, Oriza, Nur, serta
adik-adik KOPMA tidak bisa kusebut yang selalu memberikan
dukungan dan berpartisipasi dalam respoden yang dilakukan
peneliti.
11. Sahabat-sahabatku Aldo, Dani, Iswanto, Bayu, Bilqis, Ayu,
Anika, Aulia, Anissa dan Teman-temanku jurusan menejemen
bisnis Syariah angkatan 2017 khususnya kelas A yang selalu
membantu dan memberi semangat kepada penulis. Semoga
bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan dapat menjadi
amal ibadah disisi Allah SWT.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini baik moril maupun materiil, yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.
Semoga segala amal sholeh dan budi baiknya mendapat pahala
yang berlipat ganda dari Allah SWT. peneliti menyadari bahwa dalam
penelitian ini masih banyak kekuranggannya, hal ini disebabkan masih
terbatasnya ilmu dan teori yang peneliti kuasai. Oleh karena itu,
kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran
yang bersifat membangun.

Bandar Lampung, 09 November 2021
Penulis,

Ahmad Yusuf
NPM. 1751040138

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................... i
ABSTRAK .................................................................................... ii
PERNYATAAN ........................................................................... iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................... v
PENGESAHAN .......................................................................... vi
MOTTO ...................................................................................... vii
PERSEBAHAN ........................................................................ viii
RIWAYAT HIDUP ..................................................................... ix
KATA PENGATAR ..................................................................... x
DAFTAR ISI ............................................................................... xii
DAFTAR TABLE ...................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xvi
DAFTAR GAMBAR. ............................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul ................................................................... 1
B. latar belakang ....................................................................... 3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah ......................................... 9
D. Rumusan Masalah ................................................................ 9
E. Tujuan Penelitian ............................................................... 10
F. Manfaat Penelitian ............................................................. 10
G. Kajian Penelitian Terdahulu .............................................. 11
H. Sistematika Penulisan......................................................... 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Menejemen Sumber Daya Manusia .................................... 19
B. Definisi Kepemimpinan Transformasional......................... 21
1. Definisi Kepemimpinan ................................................ 21
2. Definisi Kepemimpinan Transformasional ................... 28
3. Karakteristik Kepemimpinan Trasnformasional ............ 33
4. Indikator kepemimpinan trasnformasional .................... 34
C. Motivasi Intrinsik ............................................................... 35
1. Definisi motivasi .......................................................... 35
2. Teori motivasi intrinsik ................................................. 42
xii

3. Faktor-faktor motivasi intrinsik .................................... 47
4. Tujuan motivasi intrinsik .............................................. 49
5. Indikator motivasi intrinsik ........................................... 50
D. Kepuasan Pengguna ........................................................... 51
1. Definisi kepuasan pengguna.......................................... 52
2. Teori kepuaan pengguna ............................................... 53
3. Faktor-faktor kepuasan pengguna ................................. 55
4. Indikator Kepuasan Kerja ............................................. 56
E. Perspektif Bisnis Syariah ................................................... 57
F. Hipotesis ............................................................................ 69
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian ........................................... 71
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian ........................................ 71
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data ............ 72
D. Definisi Operasional Variabel ............................................ 75
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Data .................................... 77
F. Uji Prasyarat ...................................................................... 78
G. Uji hipotesis ....................................................................... 80
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum ............................................................... 83
1. Sejarah KOPMA UIN RIL ............................................ 83
2. Profil KOPMA ............................................................. 85
3. Visi, Misi dan Tujuan KOPMA .................................... 87
4. Struktur dan SOP KOPMA ........................................... 88
B. Data Responden ................................................................ 91
1. Jenis Kelamin ................................................................ 91
2. Usia Responden ........................................................... 92
3. Fakultas Responden ...................................................... 93
4. Priode Pengurus KOPMA ............................................. 93
C. Uji Validitas dan Reabilitas ................................................ 94
1. Uji Validitas ................................................................ 94
2. Uji Reabilitas ............................................................... 96
D. Uji Prasyarat ...................................................................... 97
1. Uji Asumsi Klasik ......................................................... 97
xiii

2. Uji Regresi Linier Berganda ....................................... 101
E. Uji Hipotesis .................................................................... 102
1. Uji t (Persial) .............................................................. 102
2. Uji f (Simultan) ........................................................... 104
3. Uji R2 (Determina) ..................................................... 105
F. Pembahasan hasil penelitian ............................................ 106
1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik secara Persial terhadap Kepuasan
Kerja Pengurus KOPMA UIN Raden Intan Lampung 106
2. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik secara Simultan Terhadap
Kepuasan Kerja Pengurus Kopma UIN Raden Intan
Lampung ..................................................................... 111
3. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Pengurus
KOPMA UIN Raden Intan Lampung Perspektif Bisnis
Syariah ........................................................................ 114
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................... 117
B. Rekomendasi .................................................................... 118
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Keanggotaan Kopma UIN Raden Intan Lampung ........ 5
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert ............................................. 64
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variebel ..................................... 65
Tabel 4.1 Identitas Kepungursan ................................................. 73
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden ............................................ 78
Tabel 4.3 Usia Responden ........................................................... 78
Tabel 4.4 Fakultas Responden ..................................................... 79
Tabel 4.5 Priode Pengurus........................................................... 80
Tabel 4.6 Uji Validitas ............................................................... 80
Tabel 4.7 Uji Rebilitas ............................................................... 82
Tabel 4.8 Uji Normalitas Kolmogrov .......................................... 83
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi .......................................................... 84
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas ................................................. 84
Tabel 4.11 Uji Regresi Berganda ................................................ 86

xv

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Model Kepemimpinan Yang Lengkap .....................
Gambar 2.2 Teori dua factor (hertzberg) .....................................
Gambar 2.3 Teori Kebutuhan (maslow) ......................................
Gambar 4.1 Uji Normal P-P Plot Of Regression .........................
Gambar 4.2 Uji Hesteoskedastisitas ............................................

xvi

27
37
39
83
85

LAMPIRAN
Lampiran I. Struktur KOPMA UIN Raden Intan Lampung
Lampiran II. SOP KOPMA UIN Raden Intan Lampung
Lampiran III. Quisioner (Amgket)
Lampiran IV. Hasil Output Quisioner (Angket)
Lampiran V. Data Responden
Lampiran VI. Uji Validitas
Lampiran VII. Uji Reabilitas
Lampiran VIII. Uji Normalitas
Lampiran IX. Uji Heteroskedastisitas
Lampiran X. Uji T (Persial) dan F (Simultan)
Lampiran XI. Uji R2 (Determina)
Lampiran XII. Dokmentasi

xvii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa pemahaman
dan pengertian yang jelas mengenai maksud dari judul skripsi ini,
maka judul skripsi ini dijelaskan dengan lugas. Adapun judul dari
skripsi ini adalah “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional
Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Pengurus
KOPMA UIN Raden Intan Lampung Priode 2020-2021 Dalam
Perspektif Bisnis Syariah”. Sebelum penulis menguraikan
pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal beberapa
istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun maksud dari
penjelasan istilah dalam skripsi ini adalah untuk menghindari
kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari
kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap
arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh
gambaran yang jelas dari masalah yang dimaksud. Adapun
pengertian dari istilah-istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda,
orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau
perbuatan seseorang. 1

2. Kepemimpinan Transformasional adalah pemimpin yang
menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan
kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan
mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri
para pengikutnya. 2

1

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi
IV (Jakarta: Gramedia, 2011), 1045
2
Dany Marthen, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan
Motivasi Kerja Terhadap Kineja Karyawan (Studi Pada CV Batik Indah Rara
Djonggrang)” (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 15

1

2

3. Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukannya. 3

4. Kepuasan Kerja merupakan hal yang bersifat individual karena
setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbedabeda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap
individu.4

5. KOPMA (Koperasi Mahasiswa) merupakan koperasi yang
berdiri di universitas yang mana anggota, pengurus atau
pengawasnya adalah mahasiswa dan masa pendidikannya di
perguruan tinggi juga disiapkan sebagai insan pembangunan
masa depan.5

Berdasarkan penegasan judul pengaruh kepemimpinan
transformasional dan motivasi intrinsik terhadap kepuasan
penggunaa kopma uin raden intan lampung priode 2020-2021
dalam perspektif bisnis syariah dimana maksud dari penelitian ini
adalah membahas tentang pola kepemimpinan transformasioanal
dan motivasi intrinsik yang telah diterapkan oleh pengurus untuk
memepengaruhi kepuasan pelayanan kepada anggota kopma, dan
menjadi nilai tambah untuk seberapa efektif dan efesian dalam
dapat dilakukan oleh pengunaan koperasi mahasiswa serta
seberapa efektifkah pengunaannya dalam menunjang kepuasan
penggunaan koperasi mahasiswa dalam menjalakan program kerja.

3

Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi,” Jurnal Adabiya 1, no. 83
(2015): 1–11,.
4
Indrasari, Meithiana, “Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Tinjauan
Dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, Dan Karakteristik Pekerjaan”,
Edisi Pertama, (Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2017), 38
5
Munawar Thoharudin dan Yulia Suriyanti, “Peranan Koperasi Mahasiswa
dalam Membentuk Mental Enterpreneurship Mahasiswa”. Sosio Didaktika: Social
Science
Education
Journal
4,
no.
2
(2017):
74–86,
https://doi.org/10.15408/sd.v4i2.7993.

3
B. Latar Belakang
Pada mulanya koperasi berdiri dikarenakan adanya penderitaan
di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ditimbulkan
oleh adanya sistem kapitalisme di inggris. Yang kala itu sangat
disanjung-sanjung oleh beberapa tokoh kala itu. Salah satunya
adam smith yang mengemukakan pendapaatnya melalui bukunya
nya yang berjudul The Whealt Of The Nationan “kemakmuran
yang diminta adalah kemakmuran bangsa, oleh karena itu
pemerintah tidak perlu ikut campur. Sehingga Charles Howart
awalnya mendirikan usaha yang beroperasi dibidang penyediaan
barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan
terjadinya penumpukan modal koperasi, barang mulai diproduksi
sendiri hingga mampu memberikan kesempatan kerja bagi anggota.
Persamaan rasa, misi dan keinginan inilah yang menjadi landasan
tercipta kerjasama satu individu dengan individu hingga dapat
mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian di Indonesia sendiri
mulai didirikan Raden Ario Wiriatmadja tahun 1895 ialah seorang
pamor praja di Puworkerto untuk mendirikan sebuah Bank untuk
para pegawai negeri dan orang kecil dalam membantu mengatasi
kemelaratan rakyat. Pada era 1908-an lahir perkumpulan “Budi
Utomo” yang diplopori oleh Raden Soetomo yang dalam
programnya
memanfaatkan
sektor
perkoprasian
untuk
menyejahterakan rakyat miskin, di mulai dengan koperasi industri
kecil dan kerajinan. 6
Namun pada realitanya koperasi dalam pandangan masyarakat
terlihat kuno, jadul, pengolaan koperasi kurang berkualitas, dan
bahkan yang terbesit kopersi hanya berbentuk simpan pinjam. Pada
kasus-kasus tertentu terdapat penyelewengan tugas dan tanggung
jawab tak jarang terdapat kasus-kasus korupsi didalamnya. Oleh
karena itu munculnya gerakan-gerakan koperasi dikalangan
mahasiswa (KOPMA). 7koperasi hadir dalam lingkungan sebgai
6

Achmad Solihin Dan Etty Puji Lestari, Sejarah Koperasi, Linkedin Learning
(Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018).
7
Elysa Armala Armala, Suarman, Dan Syakdanur, “Persepsi Mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Riau,”
Journal Online Mahasiswa 03, No. 01 (2016): 1–12.

4
jawaban dari permasalahan, sebagai bentuk pembelajaran, dan
implementasi dari mahasiswa sebagai Agent Of Change.
Perkembangan lainnya yaitu munculnya gerakan-gerakan koperasi
dikalangan mahasiswa (KOPMA). 8 Sebagai mahasiswa, yang masa
pendidikannya berada di perguruan tinggi selain disiapkan sebagai
insan pembangunan masa depan, sudah seharusnya melalui
mengkaji keterkaitan antara koperasi dengan program
industrialisasi diharapkan dapat dilaksanakan sebagai bagian dari
pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya, sudah
selayaknya koperasi mahasiswa (KOPMA) tidak hanya
menitikberatkan pada aspek kegiatan ekonomi saja, melaikan juga
pada kegiatan yang berwatak sosial.
Koperasi juga sebagai sebuah organisasi yang dimana pasti
tidak pernah lepas dengan adanya SDM (Sumber Daya Manusia).
Hal ini sesuai dengan salah satu dalam prisip koperasi yang
berbuyi “pengelolaan dilakukan secara demokratis” yang mana
dalam pengelolaan berlandaskan kekeluargaan atau kesepakatan
bersama. Bahkan dalam kepustakaan menejemen yang dikenal
dengan 6M yaitu Man, Money, Material, Mechanic, Methode, dan
Market. SDM menjadi salah satu sumber daya yang utama dan
dengan pengelolaan yang difokuskan kepada manusia, mengingat
manusia menjadi fokus dan faktor utama karena manusialah yang
akan merencanakan, menggorganisasi, menggunakan dan
mengawasi berbagai sumber daya alam yang dimiliki. SDM
menjadi penentu jalannya organisasi dimana mereka mampu
mengetahui informasi-informasi yang diperlukan untuk kemajuan
dengan menggunakan teknologi. Kemudian dalam setiap organisasi
ada yang namanya pemimpin dan yang dipimpin (karyawan).
Dalam ilmu menejemen penentu utama pekerjaan menejer
adalah tingkatan hirarkis. Yang mana sistem ini terdiri dari Top
menejer, middle menejer dan first line menejer. Sedangkan dalam
KOPMA UIN Raden Intan Lampung terdiri dari Pembina, Badan
Pengawas, Ketua Umum, Kepala Bidang, Kepala Divisi dan Wakil
8
Elysa Armala Armala, Suarman, Dan Syakdanur, “Persepsi Mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Terhadap Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Riau,”
Journal Online Mahasiswa 03, No. 01 (2016): 1–12.
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Divisi. Jika dilihat dari sisi menejemen terlihat Top Menejer berada
di Pembina, badan pengawas dan ketua umum; Middle Manager
berada di kepala bidang; Sedangkan first line menejer berada pada
kpala divisi sekertaris devisi. Jika diruntut dalam system
menejemen seharusnya bisa berjalan secara efektif. Namun
perbedaan model gaya kepemimpinanya disetiap tahunanya,
membentuk pengurus memiliki pola kepemimpinan dan peranan
tersendiri. hal ini yang membedakan cara pemipinanya, dan proses
kepemimpinanya. Kemudian pola kepemimpinan inilah yang
membedakan satu pengurus dengan pengurus lainya berbeda cara
dalam proses pendekatan dengan anggotanya. Dalam proses
kegitannya kepemimpinan/kepengurusan KOPMA yang hanya
berlaku dalam kurun waktu 1 tahun/ 1 priode membuat
kepemimpinan hanya fokus dengan tugasnya masing-masing.
Table 1.1
Keanggotaan KOPMA UIN Raden Intan Lampung

Priode / tahun buku
No.

Nama
Priode 19

Priode 20

Priode 21

1.

Pengurus

23 Orang

25 Orang

39 Orang

2.

Alumni

68 Orang

96 Orang

80 Orang

3.

Anggota

670 Orang

686 Orang

497 Orang

Sumber : data dari Administrasi Kopma UIN Raden Intan

Kepemimpinan memiliki berberapa gaya dalam memengelola
organisasi atau Lembaga masing-masing mulai yang dari gaya
kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan karismatik, gaya
kepemimpinan tranasaksional, gaya kepemimpinan partisipasi,
kepemimpinan gaya transformasional, dan lain-lain. Sedangkan
dalam kepemimpinan KOPMA sendiri, kepemimpingan partisipasi,
kepemimpinan demokrasi, kepemimpinan kharismatik. Kemudian
perbedaan pola pemimpin ini membuat harus menginovasi dirinya,
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sehingga dapa memgang kendali terhadap organisasai, kendali atas
anggota dan memajukan organissasi tersebut. Terkadang disini
para pemimpin sudah beraggapan melakukan tindakan atau
keputusan yang benar, dan pola kepemimpinan sudah sesuai
dengan harapannya. Namun justru terkadang implementasinya
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hanya sebatas
melakukan tanngungjawab saja. Kepemimpinan yang relatif
singkat membut para pemimpin kesulitan dalam melakukan koresi
dan inovasi. selain itu, pengaruh covid-19 yang membatasi gerak
kepemimpinan 2 tahun terakhir ini. Pembatasan wilayah serta
aktivitas dilakukan secara online menimbulkan permasalahan
tersendiri. Dalam harapan anggota atau karyawan mereka memiliki
seorang pemimpin yang memiliki pola Kepemimpinan
Transformasional.
Dalam proses Kepemimpinan tentunya para pengurus ataupun
karyawan memiliki motivasi tersendiri disamping dari
tangungjawab dan tugas yang diamanahkannya sebagai seorang
pemimpin. Motivasi dalam kehidupan sehari-hari memiliki
pengertian yang beragam baik yang berhubungan dengan perilaku
individu maupun perilaku organisasi. Menurut Hertzberg
berpendapat dalam kontens motivasi terdiri dari dua kelompok
faktor motivasi, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.9
Faktor Intrinsik memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai
kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah pencapaian atau
penyelesaian pada suatu pekerjaan, pengenalan untuk
menyelesaikan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tugas itu sendiri,
kelanjutan dan pertumbuhan dalam kemampuan pekerjaan. Faktor
Ekstrinsik memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan,
Faktor eksternal tersebut termasuk gaji, keamanan kerja, kondisi
kerja, pengawasan, hubungan interpersonal, kebijakan dan
administrasi.
9

Ahmad Dedi Fernadi, Dwi Wahyu, Dan Noor Hidayati, “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten
Tanah Laut,” Jurnal Bisnis Dan Pembangunan 5, No. 2 (2016): 41–50.
http://dx.doi.org/10.48181/jrbmt.v3i2.9371.
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Namun yang paling mendasar sendiri ialah motivasi intrinsik
atau motivasi yang berasal dari pribadi seseorang. Motivasi
Intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukannya. 10 Hal ini
berarti individu memiliki motivasi sebagai proses kesediaan
melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi,
yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan
kebutuhan sejumlah individu dan Seseorang yang termotivasi akan
berusaha keras dalam mewujudkan tujuannya. Motivasi juga bisa
dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai munculnya feeling, dan didahului dengan tanggapan
terhadap adanya tujuan. Perbadaan individu dalam memotivasi
pribadinya memmunculkan masalah baru yaitu untuk menyatukan
keberagaaman motivasi tersebut dalam mencapai suatu tujuan.
Keberagaman sifat, watak, latar belakang, kebiasaan individu
terkadang membuat pemimpin belum cukup mampu dalam
mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan dipihak internal.
Selain itu, system daring yaitu online membuat jarak dan
komunikasi satu sama lain semakin sulit. Pembatasan gerak yang
ditimbulkan dari Covid-19 membuat organisasi di kalangan
kampus UIN Raden Intan Lampung harus ekstrak berfikir agar
tetap berjalan dan berusah memunculkan inovasi-inovasi ditengah
pandemi.
Kemudian dalam permasalahan kepemimpinan dan motivasi ini
beakibat kepada kinerja dan kepuasan kerja karyawan atau
pengurus. Kepuasan kerja adalah salah satu kunci bagi karyawan
dalam menjalankan tugasnya, karyawan yang memiliki kepuasan
kerja akan menunjukkan sikap dan emosi yang positif sehingga
mampu bekerja dengan baik, selain itu kepuasan kerja karyawan
akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang akan
diberikan nantinya dan bagi organisasi, kepuasan kerja akan
berdampak positif terhadap efektivitas organisasi, melalui
perbaikan sikap dan tingkah laku serta keterampilan karyawan. Ini
10

Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi,” Jurnal Adabiya 1, No. 83
(2015), 1–11
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menunjukan kepuasan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja
yang tinggi mengakibatkan karyawan tersebut akan menjadi
semakin setia kepada organisasi, termotivasi, merasa senang dalam
bekerja, dan pada akhirnya akan tercapai tujuan perusahaan.
Sedangkan karyawan yang merasa tidak puas cenderung
menghindar dari tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat
mengganggu proses pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya,
bagi masyarakat tertentu akan menikmati hasil produksi yang
maksimum dari organisasi.
Dalam Islam, bekerja adalah ibadah. Oleh karenanya, tingkatan
tertinggi bagi seorang pegawai muslim dalam melaksanakan
pekerjaannya adalah apabila dia seolah-olah melihat Allah. Apabila
dia tidak dapat mencapai tingkatan ini, maka paling tidak ia merasa
bahwa Allah melihatnya. Syi‟ar seorang muslim dalam
melaksanakan pekerjaannya adalah mendapatkan keridhaan Allah
Swt. Di dalam Al-Qur‟an menganjurkan bekerja yakni dalam
uraian berikut:

         
       
“Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-nya serta orang-orang
mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata
lalu di berita-nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9 ]: 105)
Kepuasan Kerja dalam Perspektif Islam memelihara kepentingan
kedua belah pihak, yakni atasan dengan pekerja. Yang dimana
umumnya atasan memberikah upah atau gaji itu sesuai di
kesepakatan. Jika hal itu tidak dibayarkan maka dianggap dzalim.
Dari penjabaran di atas penulis tertarik membahas lebih lanjut
kegiatan penelitian tersebut, melalui penelitian yang penulis
tuangkan dalam bentuk skripsi “Pengaruh Kepemimpinan
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Transformasional Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasan
Kerja pengurus Kopma UIN Raden Intan Lampung Dalam
Perspektif Bisnis Syariah”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukan pada latar belakang,
maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Periode kepemimpinan hanya berjalan selama 1 tahun.
2. Perbedaan motivasi antara individu.
3. Kepuasan kerja dilihat dari kinerja kepengurusan.
Dalam penilitian ini, penulis memberikan Batasan dalam
penyusunan ini. Hal ini agar dalam prosesnya penulisan tidak
adanya penyimpangan dari topik yang dibahas dan sekaligus
menghindari tercampurnya sempel penelitian. Dalam hal ini objek
penilitian terfokus pada Kopma UIN Raden Intan Lampung
sedangkan subjek penelitian terfokus pada anggota dan struktur
kepengurusan Kopma UIN Raden Intan Lampung.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Intrinsik berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja
pengurus pengunaan KOPMA UIN Raden Intan Lampung?
2. Apakah Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Intrinsik berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja
pengurus KOPMA UIN Raden Intan Lampung?
3. Bagaimana Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Intrinsik terhadap kepuasan kerja pengurus KOPMA UIN
Raden Intan Lampung dalam perspektif Bisnis Syari'ah?
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E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan
kinerja pengunaan KOPMA UIN Raden Intan Lampung
2. Untuk mengetahui Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik berpengaruh secara simultan terhadap
kepuasan Kinerja pengunaan KOPMA UIN Raden Intan
Lampung.
3. Untuk mengetahui Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik terhadap kepuasan kinerja pengunaan
KOPMA UIN Raden Intan Lampung dalam perspektif Bisnis
Syari'ah.

F. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Bagi Ketua KOPMA dan Pengelola KOPMA, penelitian ini
diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki strategi
menejemen kedepannya, dan dijadikan masukan yang
bermanfaat bagi kopma uin raden intan lampung.
2. Bagi pihak kampus, penelitian ini diharapkan menjadi motivasi
dan membantu untuk menjadikan kopma menjadi salah satu
media usaha bagi mahasiswa dan menunjang mahasiswa yang
dari golongan menengah kebawah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi temuan baru tentang
menejemen sumber daya manusia tentang koprasi dalam
kepemimipinan, motivasi dan kepuasan kerja yang dapat
membantu kinerja sebuah organisasi atau Lembaga perusahaan
dan diharapkan bisa menambah wawasan dan study literature
bacaan bagi pembaca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
khususnya prodi Manajemen Bisnis Syariah.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu
Vika Cahyaningsih Dalam penelitian skripsinya yang berjudul
“Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional,
Motivasi Kerja (Intrinsik), dan Kreativitas Terhadap Kinerja
Karyawan (Studi Empirik Pada BTN Syariah KC Surakarta)” dan
dalam Penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan
mengolah data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada
karyawan BTN Syariah KC Surakarta. Kemudian hasil penilitian
menunjukan bahwa (1) gaya kepemimpinan transformasional
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja
karyawan (2) motivasi kerja (intrinsik) berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan (3) kreativitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kesimpulannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan
transformasional, motivasi kerja (intrinsik), dan kreativitas secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan.11
Dany Marthen Pengaruh dalam penelitian skripsi yang berjudul,
Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Cv. Batik Indah Rara
Djonggrang). Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Gaya
Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap
kinerja karyawan CV. Batik Indah Rara Djonggrang. 2) Motivasi
Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV. Batik
Indah Rara Djonggrang. 3) Gaya Kepemimpinan Transformasional
dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, yang
ditunjukkan dari hasil analisis regresi bahwa gaya kepemimpinan
transformasional dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap
kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan CV Batik
Indah Raradjonggrang.12
Basthoumi Muslih, dalam judul skripsi “Analisis Pengaruh
11

Vika Cahyaningsih, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional, Motivasi Kerja (Intrinsik), Dan Kreativitas Terhadap Kinerja
Karyawan (Studi Empirik Pada Btn Syariah Kc Surakarta) Skripsi, 2018.
12
Marthen, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Kerja Terhadap Kineja Karyawan (Studi Pada CV Batik Indah Rara Djonggrang).”
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Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di PT
Sang Hyang Seri (Persero) Regional III Malang” dan Dalam
penulisannya menggunakan jenis penelitian explanatory research.
Kemudian Hasil penelitiannya menunjukan adanya : 1) Motivasi
intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja, 2) Motivasi intrinsik secara langsung tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai, 3) Motivasi ekstrinsik
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, 4) Kepuasan
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, 5) Motivasi
intrinsik berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap
kinerja pegawai melalui kepuasan.13
I Ketut Andika Widyaputra. A.A. Sagung Kartika Dewi, dalam
jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap
Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Pada Pt Bussan Auto
Finance. Bedasarkan hasil penelitiannya menunjukan bahwa
motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan kerja. Hal ini menunjukan bahwa pemberian motivasi
intrinsik yang baik kepada karyawan dapat meningkatkan kepuasan
kerja karyawan terhadap perusahaaannya. Kepuasan kerja memiliki
pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin
tinggi kepuasan kerja yang dirasakan maka semakin tinggi pula
kinerja karyawan terhadap perusahaanya. Motivasi intrinsik
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.
Pemberian motivasi intrinsik yang baik kepada karyawan dapat
meningkatkan kinerja karyawan terhadap perusahaaannya. 14
Yolla Aditya Ananto, dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh
Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Pada Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan
13

Basthoumi Muslih, “Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja
Dan Kinerja Pegawai Di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional III Malang.
(Analysis of Influence Motivation Against Job Satisfaction And Employee
Performance In PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional III,” Jurnal Aplikasi
Manajemen 10, no. 4 (2012): 799–810. Https://doi.org/10.1109/5.771073.
14
Ketut Andika Widyaputra dan A.A Sagung Kartika Dewi, “Pengaruh
Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Pt Bussan
Auto Finance,” E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 7, no. 1 (2017): 85,
https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i01.p04.
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Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang
digunakan adalah deskriptif presentase, metode analisis regresi
linier berganda, uji simultan, uji parsial. Hasil analisis regresi data
menunjukkan
variabel
kepemimpinan
transformasional
memberikan kontribusi sebesar 27,98% dan variabel motivasi
sebesar 37,45% terhadap kinerja. Kemudian semakin positif
kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja maka semakin
tinggi pula kinerja karyawan. 15
Rizki Wahyuniardi, Hepytisa Renaldo Nababan dalam
jurnalnya
yang
berjudul
“Pengaruh
Kepemimpinan
Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan
Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan”. Dalam
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya kepemimpinan yang
berorientasi tugas dan karyawan mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap kinerja, (2) gaya kepemimpinan yang
berorientasi tugas dan karyawan mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, dan (3) gaya
kepemimpinan yang berorientasi tugas dan karyawan terhadap
kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang
berorientasi tugas secara dominan berpengaruh terhadap kinerja
dan kepuasan kerja karyawan. Kami menyarankan pihak
perusahaan lebih memperhatikan kepentingan karyawan juga untuk
mencapai tujuan mereka.16
Nur Septi Aqmarina, Hamidah Nayati Utami dan Arik Prasetya,
dalam jurnal berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional
Dan Transaksional Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja
Karyawan (Studi Pada Karyawan Hotel Gajahmada Graha Malang)
dan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan
15

Ananto, “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan
Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.”
16
Rizki Wahyuniardi dan Hepytisa Renaldo Nababan, “Pengaruh
Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja
Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan,” Jurnal Teknik Industri 19, no. 2 (2018):
118–126, https://doi.org/10.22219/JTIUMM.
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(explanatory research). Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan
transformasional lebih dominan berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan transaksional berpengaruh
secara signifikan terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan
transformasional berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan transaksional
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, dan
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
karyawan.17
Ratya Shafira Arifiani, Endang Siti Astuti, dan Ika Ruhana
dalam
jurnalnya
berjudul
Pengaruh
Kepemimpinan
Transformasional Terhadap Organizational Citizenship Behavior
dan Kepuasan Kerja (Studi Pada Tenaga Perawat Rsud. Dr. Saiful
Anwar Malang dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Penelitian
ini menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 72 perawat
di RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
kerja,
kepemimpinan
transformasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
Organizational Citizenship Behavior, kepuasan kerja memiliki
pengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior
dan kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap Organizational Citizenship Behavior melalui
kepuasan kerja.18

Dari penjabaran penelitan terdahulu menjadi salah satu faktor
sumber referensi penulis memperkaya teori dan pemahaman dalam
mengkaji penelitan yang dilakukan. Selain itu juga, sebagai pembeda
17

Aqmarina, Utami, Dan Prasetya, “Pengaruh Kepemimpinan
Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja
Karyawan (Studi Pada Karyawan Hotel Gajahmada Graha Malang).”
18
Ratya Shafira Arifiani, Endang Siti Astuti, Dan Ika Ruhana,
“Organizational Citizenship Behavior Dan Kepuasan Kerja ( Studi Pada Tenaga
Perawat Rsud . Dr. Saiful Anwar Malang ),” Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) 33, No.
1 (2016): 127–35.
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dari penulis terdahulu. Penulis memefokuskan kepada kepemimpinan
transformasional dan motivasi intrinsik sebagai X1dan X2 sedangkan
kepuasan kerja sebagai Y2.

H. Sistematika Penulisan
Dalam Sistematika penulisan pada penelitain ini
menggambarkan kerangka berfikir dari penulis dan diharapakan
memudahkan pemahaman, serta memberi gambaran kepada
pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis dengan
tiap bab sebagai berikut:
BAB I.

PENDAHULUAN
BAB ini beirisi tentang Penegasan Judul, Latar
Beilakang Masalah yang mendasari diadadakanya
penelititan, Ideintifikasi dan Batasan Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Peineilitian, Manfaat
Peineilitian, Kajian Peineilitian Teirdahulu yang
Reileivan dan Sisteimatika Peinulisan mengenai
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan
Motivasi Intrinsik Terhadap Kepuasaan Penggunaan
Kopma UIN Raden Intan Lampung.

BAB II.

LANDASAN TEORI
Bab dua ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan
tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan
acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian
mengenai
Pengaruh
Kepemimpinan
Transformasional dan Motivasi Intrinsik Terhadap
Kepuasaan Penggunaan Kopma UIN Raden Intan
Lampung.
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BAB III.

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi
konsep dan operasional, instrumen penelitian, uji
instrumen penelitian, serta alat analisis.

BAB IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB Empat berisi uraian tentang hasil dan
pembahasan
mengenai
hasil
pengaruhgaya
Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Intrinsik Terhadap Kepuasaan Penggunaan Kopma
UIN Raden Intan Lampung.

BAB V.

PENUTUP
BAB terakhir berisi Simpulan, Saran-Saran atau
Reikomeindasi. Kesimpulan meinyajikan seicara
ringkas seluruh peineimuan penelitian yang ada
hubungannya
dengan
masalah
penelitian.
Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan
hasil dan interpretasi data yang teilah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan
berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai
langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihakpihak terkait dengan hasil peneilitian yang
bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:
1. Saran dalam usaha meimperluas hasil peneilitian,
misalnya disarankan perlu diadakan penelitian
lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidangbidang terkait dengan masalah atau fokus
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Menejemen Sumber Daya Manusia
Menurut George Terry, manajeman adalah pencapaian tujuan
yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan mempergunakan
bantuan orang lain. 19 Menurut buku Richard l. Daft menejemen
adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasianal secara efektif dan
efesien melalui perencanaan, pegelolaan, kepemimpinan dan
pengendalian sumber daya-sumber daya organisasionl.20
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainya secara efektif
dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini
terdiri dari enam unsur yaitu: men, money, methode, materials,
machines, dan market. Unsur men(manusia) ini berkembang
menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen
sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan
terjemahan dari man power management. 21
Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan manajemen
sumber daya manusia antara lain: manajemen sumber daya
manusia (MSDM), manajemen sumber daya insani, manajemen
personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan,
manajemen tenaga kerja, administrasi personalia (Kepegawaian),
dan hubungan industrial.22 Manajemen yang mengatur unsur
manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau
manjemen personalia (personal management).23 MSDM adalah
19

Desilia Purnama Dewi, dan Harjoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia
Cetakan Pertama, (Tangerang Selatan, UNPAMPRESS: 2019), 2.
20
Richard L. Daft, Era Baru Menejemen, Edisi 9 Buku1, (Jakarta, Selemba
Empat: 2014), 6.
21
Marbawi Adamy, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik Dan
Penelitian, (Universitas Malikussaleh, UNIMALPRESS: 2016), 1.
22
M Nazar Almasri, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Imlementasi Dalam
Pendidikan Islami,” Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan 19, no. 2
(2016): 133–51.
23
Marbawi Adamy, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik Dan
Penelitian, (Universitas Malikussaleh, UNIMALPRESS: 2016), 1.
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20
suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan
peranan manusia dalam organissi perusahaan. Unsur MSDM
adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Schuler,
Manajemen Sumber Daya Manusia / MSDM
merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi
sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi
kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa
fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut
digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu,
organisasi dan masyarakat. Nawawi membagi pengertian SDM
menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. 24
Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai
penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas
wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik
yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan
kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah
manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu
organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja,
tenaga kerja dan lain-lain.
Tenaga Kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas tiga
bagian, antara lain:25
1. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan
modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya
pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai
perusahaan tersebut.
2. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan,
karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak
akan terjadi. Karyawan berperan aktifdalam menetapkan
rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Olehnya

24

Hadari Nawawi, Perencanaan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2003), h. 37.
25
Eri Susan, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jurnal Manajemen
Pendidikan 9, No. 2 (2019): 952–962.
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itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikiran dan
tenaga) dan mendapat kompensasi sesuai dengan perjanjian.
3. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang
dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta
bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam
mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang
pemimping mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama
dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya.

Indikator dari manajemen sumber daya manusia menurut
Afandi adalah sebagai berikut:26
1. Tugas kerja, yaitu rincian kegiatan yang harus dijalankan
oleh karyawan
2. Kualitas kerja, yaitu hasil kerja yang terstandar dan sesuai
dengan yang diiinginkan.
3. Kuantitas, yaitu jumlah hasil dari produksi kerja karyawan.
4. Ketepatan waktu, yaitu hasil produksi kerja karyawan
5. Efektifitas biaya, yaitu menggunakan biaya yang tepat dan
efisien.
B. Kepemimpinan Transformasional
1. Defininisi Kepemimpinan
Sebelum kita kearah Kepemimpinan Transformasional,
telebih kita mengetahui tentang kepemimpinan. Hal ini
dikarenakan kepemimpinan menjadi salah topik terpenting
dalam mempelajari dan mempraktekan tentang ilmu
menejemen. Secara khas kepemimpinan didefinisikan secara
sifat, kuantitas dan prilaku seseorang pemimpin. 27 Namun
26

Pandi Afandi, Menejemen sumber daya manusia (teori, konsep dan indikator),
cetakan pertama, (Riau: Zanafa Publishing, 2018). 10
27
Naelun Nik‟mah, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Islam Terhadap Pondok
Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Az Zahra Semarang)” (Skripsi,
Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)., 10
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secara istilah Kepemimpinan adalah kata yang diambil dari
kata-kata yang umum dipakai dan merupakan gabungan dari
kata ilmiah yang tidak didefinisikan kembali secara tepat. Maka
kata ini memiliki kata konotasi yang tidak ada hubungannya
dengan kepemimpinan sehingga arti yang mendua.
Kepemimpinan mencerminkan asumsi bahawa kepemimpinan
berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk
menekan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk
membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan
hubungan didalam kelompok atau organisasi.28 Gary Yukl
mengatakan bahwa, Kepemimpinan adalah kemampuan
individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang
lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan
keberhasilan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu
kemampuan yang dimana dapat mempengaruhi suatu kelompok
tertentu untuk menuju pencapain visi atau tujuan tertentu sesuai
apa yang telah ditetapkan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh studi ohio state (Ohio
State Studies) menemukan teori yang komprehensif yang
dimana prilaku kepemimpinan oleh para karyawan
menghasilkan teori memprakarsai struktur dan keramahan. 29
Memprakarsai struktur (Intianting Structure) adalah sampai
sejauh mana hubungan seseorang pemimpin akan
mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para
pekerjanya dalam pencapaian tujuan. Sedangkan keramahan
(Considertion) adalah sejauh mana hubungan pekerjaan
seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati
gagasan dari pekerja dan mengharagai perasaan mereka.Dalam
teori prilaku sendiri, Teori Kepemimpinan (Behavior Theories
Of Leadership) menyiratkan bahwa kita dapat melatih orangorang untuk menjadi pemimpin. 30 Kepemimpinan merupakan
28

Gary Yukl, “Kepemimpinan Dalam Organisasi”. Edisi Kelima. (Jakarta:
Pt.Indeks, 2005), 95.
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Stephen P Robin Dan Timothy A Judge. Perilaku Organisasi. Edisi 16
(Jakarta: Salemba Empat, 2015). 251
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suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan suatu
lembaga atau organisasi, sehingga kemampuan seorang
pemimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan
suatu lembaga atau organisasi. Maka, esensi
kepemimpinan adalah kepengikutan, kemauan orang lain
untuk mengikuti keinginan pemimpin. Seorang pemimpin
harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola
bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat
mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuannya.
Dalam sepanjang sejarah para pemimpin memiliki sifat-sifat
atau karakteristik yang berbeda-beda antara satu pemimpin
dengan pemimpin yang lain. Teori sifat kepemimpinan (Trait
Theories Of Leadership) berfokus pada kualitas dan
karakteristik personal. Teori ini berkaitan Pencarian atas
kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan
seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin menjadi tahap
awal dalam riset kepemimpinan.31 Hal ini memunculkan adanya
teori-teori sifat kepemimpinan yang mengacu pada kepribadian,
sosial, fisik atau intelektual yang mana hal itu menjadi landasan
perbedaan penilaian seseorang pemimpin dengan yang bukan
pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau strategi,
sebagai hasil dari kombinasi falsafah, ketrampilan sifat, sikap
yang sering diterapkan pemimpin ketika mencoba memengaruhi
kinerja
bawahannya.
Pandangan
tentang
perilaku
kepemimpinan memusatkan pada gaya kepemimpinan dalam
hubungannya dengan bawahan.
Kepemimpinan dalam suatu organisasi atau Lembaga tidak
lantas muncul begitu saja, ada yang namanya proses yang harus
dilalui oleh seorang pemimpin dari pembentukan karakter,
pergaulan, keadaan pengikut, wawasan dan pengetahuan dalam
memecahkan suatu masalah. Kekuasaan dan wewenang adalah
31
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dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pemimpin.
Kedua hal ini memiliki definisi yang berbeda yaitu kekuasaan
adalah kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang
lain. Sedangkan wewenang menurut Herbert A. Simon ialah
otoritas baru dapat terwujud apabila bawahan melaksanakan
perintah dari pemimpin yang memiliki kekusaan untuk memberi
perintah, selain itu tanpa adanya penerimaan dari bawahan yang
ada hannyalah otoritas semu. Max Weber juga berpendapat 3
dasar wewenang dapat dianggap sah, yaitu wewenang
kharismatik, tradisional, dan legal, sebagai berikut: 32
a. Wewenang Kharismatik bergantung dari kualitas magis dari
pemimpin tersebut. Istilah kita seseorang yang mepunyai
daya Tarik tertentu sehingga dalam kepemimpinannya kita
cenderung percaya dalam melaksanakan perintah dan
tanggung jawab yang telah diamanahkan kebawahannya.
b.

Wenang Tradisional adalah kekuasaannya yang dimiliki
oleh seseorang berdasarkan adat istiadat atau adat kebiasaan
yang sudah ada sejak lama.

c. Wewenang Legal adalah kekuasaan yang sumbernya
berdasarkan hukum yang ada. Yang disini wewenang sudah
diatur dalam hukum yang mana tindakan seseorang tidak
biasa semena-mena karena adanya aturan yang melekat pada
hukum tersebut.

Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi
melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal (Formal
Leadership)
dan
kepemimpinan
informal
(Informal
33
Leadership).
Kepemimpinan formal terjadi apabila di
lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi
tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih
32
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melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal
terjadi dimana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi
diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap
orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang
dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan
organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi
yang bersangkutan. Kemudian peran kepemipinan dalam
memajukan suatu organisasi atau sebuah Lembaga sangat
dinantikan bagi anggotanya. Menurut mintzberg berpendapat
ada 3 macam peran pemimpin yaitu:
a. Dalam peran pribadi. Seorang pemimpin harus mampu menjadi
tokoh utama atau teladan bagi anggota atau pihak bawahan.
b. Dalam peran Informasional. Seseorang harus mampu
memahami tantang apa yang ia pimpin dan mampu
menjelaskan mengenai apapun yang terjadi dalam
organisasinya.
c. Sedangkan peran pengambil keputusan, pemimpin harus
memiliki data yang lengkap serta argumen yang kuat dalam
setiap pengambilan keputusannya serta tetap memperhatikan
kemajuan organisasi atau usaha.

Kepemimpinan Model Kontingensi Fiedler (Fiedler
Contitngency Model) menyatakan bahwa kinerja kelompok
yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat diantara
gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan pra pekerja dan
seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh
pemimpin.34 Lebih lanjut fiedler mengemukakan bahwa faktor
utama dalam keberhasilan kepemimpinan ditentukan gaya
kepemimpinan dasar. Dia menciptakan kuesioner rekan kerja
yang paling tidak disukai (Least Preferred Co-Worker/LPC)
untuk mengidentifikasi gaya tersebut dengan mengukur apakah
34
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seseorang berorientasi pada tugas atau hubungan. Hal ini
mengasumsikan bahwa gaya kepemimpinan individu adalah
tetap; jika sebuah situasi mensyaratkan seorang pemimpin untuk
berorientasi pada tugas dan orang dalam posisi kepemimpinan
tersebut adalah yang berorientasi pada tugas dan orang dalam
posisi kepemimpinan tersebut adalah yang berorientasi pada
hubungan, salah satu situasi harus dimodifikasi atau pemimpin
untuk mencapai efektivitas yang optimal. Mengidefinisikan
situasi setelah menilai gaya kepemimpinan dasar dari individu
melalui kuesioner LPC, maka kita mencocokkan pemimpina
denga situasi. Fiedler mengidentifisi tiga dimensi kontingensi
atau situsional:35
a. Hubungan pemimpin-anggota adalah delegasi kepercayaan
diri, kepercayaan dan menghormati yang mana para anggota
miliki dalam diri pemimpin mereka.
b. Struktur tugas adalah keadaan yang mana penugasan
pekerjaan dibuatkan prosedur (yaitu, terstruktur, atau tidak
terstruktur)
c. Kekuatan posisi adalah derajat dari pengaruh seorang
pemimpin yang memiliki variebel kekuatan yang lebih
seperti merekrut, memecat, disiplin, mempromosikan dan
menaikan gaji.
Menurut Max Weber mendifinisikan karisma (dari Bahasa
Yunani yang berarti karunia) lebih dari satu abad yang lalu
sebagai kualitas tertentu dari kepribadian seseorang dengan
kebijakan yang mana dia tetapkam secara terpisah dari orang
biasa dan diperlakukan sebagai yang dikarunai dengan
supranatural, manusia super atau sedikitnya kekuatan atau
kualitas yang luar biasa secara spesifik. 36 Kemudian menurut
Robert house teori kepemimpinan kharismatik adalah para
pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan
kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati
35
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prilaku-perilaku tertentu dan cenderung untuk memberikan
kekuasaan para pemimpin tersebut. Selain itu Kepemimpinan
memiliki beberapa keunikan salah satunya Kepemimpinan
Transformasioanal.
Kepemimpinan
Transformasional
mempunyai kemiripan dengan kepemimpinan karismatik.
Namun mereka dibedakan dengan menggunakan oleh
kemampuan istimewa mereka untuk memunculkan inovasi dan
perubahan dengan mengakui kebutuhan dan kepentingan
pengikut mereka, membantu mereka dalam memandang
masalah lama dan cara baru, dan mendorong mereka
menyatakan tentang status.
Burn membedakan antara kepemimpinan transformasional
dan
kepemimpinan
transaksional.
Menurut
Burns
“Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral
dari pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran
mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan
sumber daya mereka untuk mereformasi institusi”. Sedangkan
gaya kepemimpinan transaksional menurut Burn adalah
“Kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para
pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka”.37
Definisi kepemimpinan transaksional tidak terlepas dari
pendapat Burn kepemimpinan yang melakukan transaksi
memotivasi para pengikut dengan cara menukar imbalan untuk
pekerjaan atau tugas yang telah dilaksanakan misalnya dengan
penghargaan, menaikkan upah terhadap pengikutnya yang
melakukan kinerja yang tinggi. Tetapi sebaliknya akan
memberikan penalti (punishment) terhadap pengikutnya yang
mempunyai kinerja yang rendah atau berada di bawah target. 38
Dalam hal ini Pemimpin transaksional membantu para pengikut
untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, dalam
37
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identifikasi tersebut pemimpin harus
konsep diri dan self-esteem dari bawahan.

mempertimbangkan

2. Definisi Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan Tranformasional menurut Robins, Pemimpin
Transformasional yang mencurahkan perhatian pada hal-hal dan
kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut.39
Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut
akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka
memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka
mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para
pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai
sasaran kelompok. Menurut Yukl menyatakan bahwa
kepemimpinan transformasional sering didefinisikan melalui
dampaknya terhadap bagaimana pemimpin memperkuat sikap
saling kerjasama dan mempercayai, kemanjuran diri secara
kolektif, dan pembelajaran tim. Kepemimpinan memegang
peran yang signifikan terhadap kesuksesan dan kegagalan
sebuah perusahaan.
Secara lebih rinci pandangan Burns mendefinisikan
“Transformational leadership as a process where leader and
followers engage in a mutual process of raising one another to
hinger levels of morality and motivation”. Kepemimpinan
transformasional menurut Burns merupakan suatu proses
dimana pemimpin dan pengikutnya bersama-sama saling
meningkatkan
dan
mengembangkan
moralitas
dan
motivasinya.40
Pemimpin
transformasional
berupaya
mengarahkan dan mengilhami upaya karyawan dengan
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya nilai-nilai
organisasi dan hasil. Robbins & Judge, menyatakan
39
Vika Cahyaningsih, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan
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kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu
kelompok ke arah tercapainya tujuan.41 Dengan kata lain, tipe
kepemimpinan ini akan menaruh perhatian terhadap kebutuhan
pegembangan diri para bawahannya; mengubah kesadaran para
bawahannya atas isu-isu yang ada dengan cara membantu orang
lain memandang masalah lama dengan cara yang baru; serta
mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para
bawahannya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan
bersama. Para pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan
organisasi menuju arah baru.
Menurut Nothouse kepemimpinan transformasional adalah
Kepemimpinan transformasional yang murni adalah
kepemimpinan yang bersifat sosial dan peduli dengan kebaikan
bersama.42 Pemimpin transformasional yang bersifat sosial yang
dimana para pemimpin harus mengalahkan kepentingan mereka
sendiri demi kebaikan orang lain. Selain itu, Pemimpin
transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan
persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang
masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu
menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para
pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai
sasaran kelompok. Pemimpin transformasional mendorong
bawahannya untuk mengadopsi visi organisasi kedalam diri
mereka sendiri Luthans menyatakan bahwa kepemimpinan
transformasional membawa keadaan menuju kinerja tinggi pada
organisasi yang menghadapi tuntutan pembaharuan dan
perubahan.
Dalam penelitian Studi yang dilakukan oleh ohoi state, yang
41
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dimana riset ini menitikberatkan pada perbedaan kepada para
pemimpin yang transformasional dengan yang transaksional.
Penelitian menggunakan model fiedler dan teori jalur/tujuan
menggambarkan para pemimpin yang tranksaksional, yang
membimbing para pengikut mereka menuju tujuan yang
ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas yang
dibutuhkan.
Sedangkan
para
kepemimpinan
yang
transformasional menginspirasi para pengikut untuk melampaui
kepentingan diri sendiri mereka demi keuntungan organisasi
atau lembaga.43 Sebagai contoh richard branson dari perusahaan
Virgin Group yang menaruh perhatian pada kekhawatiran dan
kebutuhana dari para pengikut individual, mengubah kesadaran
dari para pengikut atas permasalahan dengan membantu mereka
melihat permasalahan permasalahan lama dengan cara yang
baru, dan mengembangkitkan semangat dan mengispirasi para
pengikut untuk menempatkan upaya tambahan untuk seterusnya
demi mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan
transformasional membentuk kepemimpinan yang transaksional
dan menghasilakan tingkat upaya dari para pengikut sera kinerja
yang melampaui apa yang hanya bisa dilakukan oleh
kepemimpinan transaksional. Dibawah ini hubungan
kepemimpinan
transformasional
dan
kepimimpinan
transaksional berdasarkan model kepemimpinan yang lengkap.

43
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Gambar 2.1
Model Kepemimpinan Yang Lengkap

Dari model kepemimpinan yang lengkap diatas dapat
diketahui, bahwa kepemimpinan transaksional meliputi laissaze
faire, menejemen dengan pengecualian dan bergantung pada
imbalan. Sedangkan kepemimpinan transformasional terdiri dari
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keramahan secara individual, setimulasi intelektual, motivasi
inspirasional, dan pengaruh yang ideal (yang dikenal Empat I).
Sebeneranya kedua kepimimpinan ini, yakni kepemimpinan
transformasional maupun kepemimpinan transaksional saling
melengkapai satu sama lain. Para pemimpin yang
transformasional dapat meningkatakan efektivitas diri pengikut,
memberikan kelompok suatu semangat. Sedangkan para
pengikut cenderung untuk mengejar tujuan-tujuan yang
ambisius, menyutujui tujuan strategis dari organisasi dan
meyakini bahwa tujuan yang mereka kejar tersebut sangat
penting secara pribadi.
Salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap mampu
meningkatkan kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan
transformasional. Menurut Munawaroh bahwa kepemimpinan
transformasional digambarkan sebagai gaya kepemimpinan
yang dapat membangkitkan atau memotivasi karyawan,
sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat
yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan
sebelumnya. Pengikut seorang pemimpin transformasional
merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat
terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk
melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan terhadap
mereka. Pemimpin yang transformasional harus mampu
mengajak bawahannya untuk melakukan perubahan dimana
perubahan tersebut berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan
itu sendiri. Komunikasi harus selalu dilakukan oleh pimpinan
kepada bawahannya dalam pencapaian visi yang dikemukakan.
Wijaya
berpendapat
bahwa
gaya
kepemimpinan
transformasional
adalah
pemimpinan
yang
mampu
mendatangkan perubahan di dalam diri setiap individu yang
terlibat dan/atau bagi seluruh organisasi untuk mencapai kinerja
yang semakin tinggi. 44

44
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3. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional
Seorang Pemimpin berkewajiban untuk melakukan kegiatan
pengendalian, agar dalam usahanya mempengaruhi pikiran,
perasaan, sikap dan perilaku anggota organisasi, selalu terarah
pada tujuan organisasi. Adapun karakteristik kepemimpinan
transformasional menurut Avolio dkk adalah sebagai berikut: 45
a.Harismatic Influence (Pengaruh Karismatik)
Charismatic influence mempunyai makna bahwa seorang
pemimpin transformasional harus kharisma yang mampu
“menyihir” bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan.
Dalam bentuk konkrit, kharisma ini ditunjukan melalui
perilaku pemahaman terhadap visi dan misi organisasi,
mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten
terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan
menghargai bawahan. Dengan kata lain, pemimpin
transformasional menjadi role model yang dikagumi,
dihargai, dan diikuti oleh bawahannya.
b. Inspirational Motivation (Motivasi Inspirasi)
Inspirational motivation berarti karakter seorang
pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinngi
akan tetapi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk
mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu
membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi dari
pawa
bawahan.
Dengan
kata
lain,
pemimpin
transformasional senantiasa memberikan inspirasi dan
memotivasi bawahannya.
c.Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual)
Intellectual stimulation karakter seorang pemimpin
transformasional yang mampu mendorong bawahannya
untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan
rasional. Selain itu, karakter ini mendorong para bawahan
45
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Lampung Lampung.” …, 19.
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untuk menemukan cara baru yang lbih efektif dalam
menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pemimpin
transformasional mampu mendorong (menstimulasi)
bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif.
d. Individualized Consideration (Konsiderasi Individu)
Individualized consideration berarti karakter seorang
pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual
para bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin transformasional
mau dan mampu untuk mendengar aspirasi, mendidik, dan
melatih bawahan. Selain itu, seorang pemimpin
transformasional mampu melihat potensi prestasidan
kebutuhan
berkembang
para
bawahan
serta
memfasilitasinya.
Dengan
kata
lain,
pemimpin
transformasional mampu memahami dan menghargai
bawahan
berdasarkan
kebutuhan
bawahan
dan
memperhatikan keinginan berprestas dan berkembang para
bawahan.

4. Indikator Kepemimpinan Transfomasional
Yukl merumuskan empat indikator gaya transformasional
antara lain:46
a. Pengaruh Ideal (Idealized influence). Dalam hal ini
dimaksudkan perilaku yang membangkitkan emosi positif,
kepercayaan, kejelasan dan kesadaran tugas dari para
pengikut terhadap pemimpin.
b. Pertimbangan Individual (Individualized consideration).
Dalam hal ini dimaksudkan meliputi kemampuan dalam
upaya pengambilan keputusan dalam segala kondisi.
c. Motivasi Inspirasional (Inspirational motivation). Dalam hal
ini dimaksudkan meliputi pemberian dukungan, dorongan,
dan pelatihan bagi para bawahan.

46
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d. Stimulasi Intelektual (Intellectual stimulation). Dalam hal ini
dimaksudkan perilaku yang meningkatkan kesadaran
bawahan akan permasalahan dan mempengaruhi para
bawahan untuk memandang masalah dari perspektif yang
baru.

C. MOTIVASI INTRINSIK
1. Defenisi Motivasi
Motivasi berasal dari kata latin Motive yang berarti
dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan
sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang
mendorong untuk berbuat (driving force).47 Winardi
mengemukakan bahwa “istilah motivasi (motivation) berasal
dari perkataan latin yakni movere yang berarti menggerakkan
(to move). Konsep motivasi yang dijelaskan oleh suwanto
adalah sebagai berikut:48

a. Model Tradisional Untuk memotivasi pegawai agar gairah
kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam
bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi.

b. Model Hubungan Manusia Untuk memotivasi pegawai agar
gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui
kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa
berguna dan penting.

c. Model Sumber Daya Manusia Untuk Pegawai dimotivasi
oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang tetapi
juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti.

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau
bekerja dengan segala daya upayanya untuk mencapai
47
Widayat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi,” Jurnal Adabiya 1, No. 83
(2015): 1–11,
48
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kepuasan. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan
dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor
internal. Ini yang menyebabkan motif disebut motivasi.
Kemudian permasalah pada motivasi mempersoalkan
bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka
mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan
keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh
keinginan, kebutuhan, tujuan, dan keputusannya. Sunyoto
berpendapat Rangsangan timbul dari diri sendiri (internal) dan
dari luar (eksternal-lingkungannya). Rangsangan ini akan
menciptakan “motif dan motivasi” yang mendorong orang
bekerja untuk memperoleh kebutuhan dan kepuasan dari hasil
kerja.49 Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan
gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan
imbalan. Proses motivasi terdiri beberapa tahapan proses
menurut Gitosudarmo dalam dalam Sunyoto sebagai berikut: 50
a. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan
tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan
menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan
kegiatan.
b. Apabila kebutuhan belum terpenuhi maka seseorang
kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk
memenuhi keinginannya.
c. Untuk mencapai tujuan prestasi secara formal tentang
keberhasilan dalam mencapai tujuan prestasi yang
diharapkan maka seseorang harus didukung dengan
kemampuan, keterampilan maupun pengalaman dalam
memenuhi segala kebutuhannya.

49
Dewantara, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan
Motivasi Intrinsik Terhadap Prestasi Tingkat Nasional Marching Band Di Bandar
Lampung Lampung.”…., 37-38.
50
Cahyaningsih, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional,
Motivasi Kerja (Intrinsik), Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi
Empirik Pada Btn Syariah Kc Surakarta) ….,41-42

37
d. Melakukan evaluasi secara formal tentang keberhasilan dalam
mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap.
e. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa
bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan
suatu imbalan atau ganjaran.
f. Dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian seseorang
tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan
yangt bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka
terima.

Dari dorongan diatas, Motivasi menjadi hal yang penting
karena dengan motivasi diharapkan setiap individu karyawan
mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas
kerja yang tinggi. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen,
yaitu: arah perilaku kerja (kerja untuk mencapai tujuan), dan
kekuatan perilaku (sebagai kuat usaha individu dalam bekerja).
Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa
lalu yang merupakan bagian dari hubungan internal dan
eksternal perusahaan. Motivasi sering kali diartikan pula
sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Motivasi sebagai
peroses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan
ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
Menurut Robbins, motivasi sebagai proses yang menjelaskan
intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu untuk
mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa;
a.Motivasi kerja merupakan bagian yang urgen dalam suatu
organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk pencapaian
tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,
b. Motivasi kerja mengandung dua tujuan utama dalam diri
individu yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan
pribadi dan tujuan organisasi,
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c.Motivasi kerja yang diberikan kepada seseorang hanya efektif
manakala di dalam diri seseorang itu memiliki kepercayaan
atau keyakinan untuk maju dan berhasil dalam organisasi.

Menurut teori Herzberg, agar para karyawan bisa termotivasi
maka mereka hendaknya memiliki suatu pekerjaan dengan isi
yang selalu merangsang untuk berprestasi. Herzberg
menyatakan agar tingkat motivasi tinggi maka kebutuhan
motivator harus dipenuhi, sehingga dalam penelitian ini peneliti
menekankan pada motivasi intrinsik. 51 Menurut Robbins,
konsep motivasi intrinsik timbul ketika motivasi ekstrinsik
sudah dipenuhi. Sealain itu Motivasi adalah gejala psikologis
dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara
sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat
menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak
melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
Motivasi intrinsik menurut Nawawi adalah motivasi yang
mendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dalam
diri individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat
atau makna pekerjaan yang dilaksanakan.52 M. Hasibun
mengatakan dalam melakukan motivasi diperlukan adanya
Metode-metode sebagai berikut:53
a. Motivasi Langsung Motivasi langsung (Direct Motivation)
adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan
secara langsung kepada setiap unit kepada setiap individu
51

Eka Rosita Widya Sariningtyas Dan Sulistiyani Dr, “Analisis Karakteristik
Individu Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan
Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pdam Tirta Mulia Kabupaten
Pemalang),” Serat Acitya: Jurnal Ilmiah Untag Semarang 5, No. 1 (2016): 55–72.
52
Sariningtyas, “Analisis Karakteristik Individu Dan Motivasi Intrinsik
Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel
Intervening (Studi Pada Pdam Tirta Mulia Kabupaten Pemalang).”…,
53
Ainun Nida‟a, “Pengaruh Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Terhadap
Kinerja Petugas Kesehatan Di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Puskesmas Pulau
Barrang Lompo)” (Tesis, Riau: Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2017). 36-37.

39
karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya.
Sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan,
bonus, piagam dan lain sebagainya.
b. Motivasi Tidak Langsung Motivasi tidak langsung (Indirect
Motivation) adalah motivasi yang diberikan hanya
merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta
menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para
karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.
Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik,
ruangan kerja terang dan nyaman, suasana dan lingkungan
pekerjaan yang baik, penempatan karyawan yng tepat dan
lain-lainnya.

Menurut Hasibuan motivasi memiliki jenis-jenis motivasi
yang berbada, yaitu motivasi positif dan motivasi negative.54
Motivasi positif (insentif positif) adalah motivasi yang
dilakukan oleh pemimpin dalam memotivasi bawahan dengan
memberikan hadiah seperti memberikan pujian, penghargaan,
bonus, piagam dan lain sebagainya kepada mereka yang
berprestasi baik. Dengan memotivasi positif ini semangat
kerjabawahan akan meningkat, karena manusia umumnya
senang menerima yang baik-baik saja. Sedangkan Motivasi
negatif (insentif negatif) adalah motivasi yang dilakukan oleh
pemimpin dalam memotivasi bawahannya dengan memberikan
hukuman seperti peringatan, teguran, himbauan dan sebagainya
kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasinya
rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan
dalam jangka waktu pendek akan meningkat, karena mereka
taku dihukum; tetapi dalam jangka waktu panjang dapat
berakibat kurang baik. Menurut Deci & Ryan individu yang
termotivasi secara intrinsik akan cenderung memperlihatkan

54
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penguatan dalam bekerja dan tampilannya meliputi ketahanan,
kreativitas, selfesteem dan keunggulan apabila dibandingkan
dengan individu yang termotivasi secara ekstrinsik, yang hanya
bertindak bila ada reward atau faktor eksternal. Individu
diharapkan dapat memiliki dan mengembangkan motivasi
intrinsik sehingga
membuat individu terus maju dan
55
berkembang. Menurut David Mc. Clelland mengemukakan
pola motivasi sebagai berikut:
a.Achivement Motivation, adalah suatu keinginan untuk
mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk
kemajuan dan pertumbuhan.
b. Affiliation Motivation, adalah dorongan untuk melakukan
hubunganhubungan dengan orang lain.
c.Competence motivation, adalah dorongan untuk berprestasi
baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi.
d. Power Motivation, adalah dorongan untuk dapat
mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan
mengambil risiko dalam menghancurkan rintanganrintangan yang terjadi.

Umumnya motivasi dilatar belakangi adanya kebutuhan,
keinginan, ketegangan, ketidaksenangan dan harapan. Teori
Motivasi juga dapat dipicu adanya faktor dari dalam
(Internal/Intrisik) dan faktor dari luar (Eksternal/Ekstrinsik).
Motivasi Intrinsik dibentuk oleh kebutuhan, keinginan dan
harapan yang terdapat didalam pribadi seseorang. 56 Sedangkan
motivasi Ekstrinsik meliputi kekuatan, kemampuan atau skill
yang terdapat didalam pribadi seseorang seperti faktor
pengendalian oleh menejer. Dengan kata lain suatu doroangan
yang terdapat dari luar individu yang dapat dipengaruhi oleh
55
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pihak luar sehingga pihak luar dapat mengendalikan prilaku
individu tersebut.
Dalam teori ekstrinsik ada beberapa orang berpengaruh
antara lain Mc.Gregor dan Hertzberg. Mc. Gegor
menggabungkan 2 sudut pandang yang berbeda mengenai
manusia yaitu sisi Negative diberi lebel Teori X dan satu sisi
Positive diberi lebel Teori Y. Mc. Gregor juga menyimpulkan
bahwa sudut pandang sifat manusia para menejer tersebut
diddasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang membentu para
menejer terhadap para pekerjanya. Mc.gregor menggabungkan
2 pandangan antara motivasi internal dan motivasi eksternal
yang dikenal dengan Teori X dan Y. Teori X berasumsi bahwa
menganggap karyawan pemalas, tidak menyukai tanggung
jawab dan pekerjaannya, serta harus diawasi secara ketat dan
keras. Sedangkan teori Y berasumsi bahwa menganggap
karyawan dapat dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi
terhadap pekerjaan dan perusahaan, serta tidak perlu diawasi
terlalu ketat, karena memiliki kesadaran dan tanggung jawab
terhadap pekerjaannya. 57 Teori X umumnya digunakan dalam
ruang lingkup bidang industry, disana pengawasan terhadap
pegawai sangat ketat. Hal ini diakibatkan dari atasan atau
menejer tidak dapat memanfaatkan secara potensial semua
kemapuan bawahannya.
Menurut teori Herzberg, agar para karyawan bisa termotivasi
maka mereka hendaknya memiliki suatu pekerjaan dengan isi
yang selalu merangsang untuk berprestasi. Herzberg
menyatakan agar tingkat motivasi tinggi maka kebutuhan
motivator harus dipenuhi, sehingga dalam penelitian ini peneliti
menekankan pada motivasi intrinsik.58 Pendapat lain yaitu
Hertzberg yang dikenal sebagai Teori Dua Faktor adalah suatu
teori yang mengaitkan faktor-faktor Intrinsik dengan kepuasan
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kerja dan menghubungkan faktor Ekstrinsik dengan
ketidakpuasan dari pekejaan mereka. Teori intrinsik adalah
faktor yang timbul sebagai akibat hubungan antara pekerja
dengan pekerjaanya. Biasanya Teori ini meliputi kemampuan
individu menyelesaikan pekerjaanya, memperoleh penghargaan
atas prestasinya, dan adanya tanggung jawab yang besar.
Sedangkan faktor Ekstrinsik berpendapat faktor untuk
mencegah ketidakpuasan para pekerja. Biasanya teori ini
meliputi gaji, hubungan yang mantap, lingkungan fisik yang
aman, dan terjaminnya keselamatan dari para perkerjaan.

SUDUT PANDANG

Kepuasan

Ketidakpuasan

SUDUT PANDANG HERTZBERG
Para Motivator

Kepuasan

Tidak Ada Kepuasan
Faktor-Fakktor Murni

Tidak Ada Ketidakpuasan

Ketidakpuasan

Gambar 2.2
Teori dua faktor (Hertzberg)

2. Teori Motivasi Intrinsik
Singgih D. Gunarsa, motivasi intrinsik merupakan dorongan
atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang.
Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seseorang,
semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang
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kuat untuk mencapai tujuan.59 Menurut Robbins, motivasi intrinsik
diukur dengan prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan
pengembangan diri. Menurut Sardiman motivasi intrinsik adalah
motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang
dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk
melakukan sesuatu. Dengan kata lain individu terdorong untuk
bertingkah laku kearah tujuan tertentu tanpa adanya faktor pendorong
dari luar. Seseorang cenderung akan bersemangat untuk
menyelesaikan suatu kegiatan karena ada motivasi yang kuat dalam
dirinya. Motivasi sebagai suatu pendorong yang mengubah energi
dalam diri seseorang kedalam bentuk suatu kegiatan nyata untuk
mencapai tujuan tertentu. 60 Motivasi intrinsik berhubungan langsung
dengan sifat sesungguhnya dari pekerjaan orang yang melakukan
dengan kata lain berhubungan dengan isi pekerjaan. Ketika atasan
tidak memberikan faktor-faktor motivasi karyawan tidak mengalami
kepuasan kerja, dengan faktor-faktor motivasi karyawan menikmati
kepuasan kerja dan memberikan kinerja tinggi. 61 Adapun teori yang
berhubungan dengan motivasi intrinsik anatra lain :
a. Teori Maslow (Teori Kebutuhan)
Teori kebutuhan Maslow menyusun kebutuhan manusia
ke dalam suatu hirarki kebutuhan yang berbentuk piramid,
dimana kebutuhan yang lebih tinggi dan aktif jika kebutuhan
yang lebih rendah telah terpenuhi.62 Maslow memisahkan
kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan lebih
rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman diletakan
kebutuhan paling awal, urutan yang lebih rendah (Lower
Order Need) sosial, penghargaan sedangkan urutan lebih
tinggi (High-Order Need) adalah aktualisasi diri. Menurut
59
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Maslow kita perlu memahami pada level mana seseorang
tersebut pada saat ini dan kemudian pusatkan perhatian
pemenuhan kebutuhan pada level tersebut maupun
keataasnya.
Aktualisasi Diri

Penghargaan

Sosial

Keamanan

Fisiologis

Gambar 2.3
Teori kebutuhab (Maslow)

Keterangan:63
1) Fisiologis meliputi kelaparan, kehausan,
perlindungan, seks, dan kebutuhan lainya

tempat

2) Rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari
bahaya fisik dan emosional.
3) Sosial meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan
dan persahabatan.
4) Penghargaan meliputi faktor-faktor internal yaitu rasa
harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor
eksternal yaitu status, pengakuan, dan perhatian.
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5) Aktualisasi meliputi dorongan yang mampu membentuk
seseorang unatuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan
mencapai potensi kita dan pemenuhan diri.

b. Teori Mc. Clelland
Mc.Clelland mengemukakan pendapatnya tentang teori
motivasi bahwa konsep penting motivasi berdasarkan kekuatan
yang ada didalam diri manusia adalah prestasi. Mc.Clelland
menambahakan bahwa individu dengan kebutuhan prestasi yang
cukup besar, akan mempersiapkan suatu kekhususan sehingga
dapat bekerja lebih baik. Kekhusussan tersebut adalah: 64
1) Individu tersebut suka dengan tugas dimana dia dapat
mengambil tanggung jawab pribadi terhadap hasil
perbuatannya, sehingga dia akan mendapat kepuasan
secara optimal.
2) Individu tesebut dapat menempatkan tujuan mederat,
serta dapat memperhitungkan resikonya.
3) Individu tersebut inginadanya feedback yang tepat
mengetahui benar atau salah keputusan yang telah
diambilnya.

Kemudian Teori Mc.Clelland dikembangkan oleh David
Mc. Clelland dan rekan-rekannya berpendapat bahwa suatu
teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan
afliansi adalah tiga kebutuhan yang penting dan dapat
membantu dalam menjelaskan motivasi. Ia mengelompokan
pada 3 kebutuhan yaitu:65
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1) Kebutuhan akan pencapaian (nAch) adalah dorongan
untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan
dengan serangkaian standard.
2) Kebutuhan akan kekuasaan (nPow) adalah kebutuhan
untuk membuat orang lain berprilaku dengan cara yang
tidak akan dilakukan tanpa dirinya.
3) Kebutuhan akan afiliasi (nAff) adalah keinginan untuk
hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal
yang dekat.

Dilihat dari pengklompokan kebutuhan diatas, orang yang
berprestsi tinggi bekerja dengan sebik-baiknya ketika
mereka mempresepsikan probabilitas keberhasilan mereka
sebesar 0,5 yaitu setara peluang 50-50. Dimana angka
tersebut menunjukan bahwa mereka tidak mencapai
kepuasan dari keberhasilan yang dating melalui kesempatan
murni. Demikian pula mereka tidak menyukai kegagalan
yang rendah (probabilitas kesuksesan tinggi) karena disan
tidak terdapat tantangan bagi keahlian mereka. Mereka ingin
menertapkan tujuan yang dapat sedikir melonggarkan
mereka sendiri. Pandangan bhwa kebutuhan akan
pencapaina yang tinggi berperan sebagai motivator
internalyang kemudian mengasumsikan dua karakter budaya
yaitu kesedian untuk menerima derajat resiko yang moderat
(yang tidak memusatkan negara-negara dengan karakteristik
ketidakpastian/penghindaran yang tinggi) dan memusatkan
perhatian pada kinerja (yang mana menerapkan pada negara
dengan karakteristik pencapaian yang tinggi).

c.Teori Penentu Nasib
Teori penentu nasib sendiri (Self-Determination Theory),
teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika
merasakn memilki control atas tindakan mereka, sehingga
segala hal yang menjadikan tugas sebelumnya dinikmati

47
berubah menjadi sebuah kewajiban dari pada aktivitas yang
dipilah dengan bebas akan meruntukan motivasi. Teori ini
memfokuskan pada teori evaluasi kognitif (Cognitive
Evaluation Theory) mengemukakan bahwa imbalan secara
ekstrinsik akan mengurangi ketertarika secara intrinsik atas
tugas. Ketika orang-orang dibayar untuk bekerja, sedikit
dirasakan seperti sesuatu yang mereka ingin lakukan. Teori
ini ini juga mengusulkan cara-cara untuk mencapai
kompentisi dan hubungan yang positif dengan orang lain.
Inilah implikasi terkait dengan imbalan kerja.
Ketika organisasi atau Lembaga menggunakan imbalan
secara ekstrinsik sebagai payoff atas kinerja yang lebih
tingg, para pekerjaa merasakan bahwa mereka sedang
kurang melakukan pekerja dengan baik karena keinginan
secara intrinsic dari meraka sendiri untuk lebih unggul dari
pada kerena itulah yang diinginkan oleh organisasi.
Menghilangkan imbalan secara ekstrinsik juga dapat
mengangkat persepsi perorangan mengenai mengapa dia
mengerjakan tugas dari penjelasan eksternal menjadi
internal. Studi penelitian mengenal bagaiman imbalan secara
ekstrinsik meningkatkan motivasi atas tugas-tugas kreatif
yang disarakan maka kita akam menempatkan prediksi teori
evaluasi kognitif ke dalam konteks yang lebih luas.
Penetapan tujuan lebih efektif dalam meningkatakan
motivasi contoh ketika kita memrikan imbalan untuk
mencapai tujuan. Para pencentus teori ini semula
menyatakan bahwa imbalan secara ekstrinsik

3. Faktor- Faktor Motivasi Intrinsik
Menurut Herzberg menyatakan bahwa seseorang termotivasi
untuk melaksanakan pekerjaan itu disebabkan oleh dua faktor,
salah satunya faktor intinsik yaitu daya dorong yang timbul dari
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dalam diri masing-masing individu. Motivasi seseorang
menurut Sagir, biasanya meliputi hal hal berikut: 66

a. Kinerja. Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi
sebagai suatu kebutuhan dapat mendorongnya sampai
sasaran.

b. Penghargaan. Suatu kinerja yang telah dicapai oleh
seseorang merupakan stimulus yang kuat. Pengakuan atas
kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi
dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah

c. Tantangan. Adanya tantangan yang dihadapi merupakan
stimulus kuat bagi manusia untuk mengatasinya. sasaran
yang tidak menentang atau dengan mudah dapat dicapai
biasanya tidak mampu menjadi stimulus, bahkan cenderung
menjadi kegiatan rutin.

d. Tanggung jawab. Adanya rasa ikut serta memiliki atau
rumoso handerbeni akan menimbulkan motivasi untuk turut
merasa bertanggung jawab.

e. Pengembangan.

Kemampuan seseorang baik dari
pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat
menjadi stimulus kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih
giar atau bergairah.

f.Keterlibatan. Rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu
proses pengambilan keputusan atau bentuk kotak saran dari
karyawan yang dijadikan masukan untuk manajemen
perusahaan merupakan stimulus yang cukup kuat untuk
karyawan.

g. Kesempatan. Untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang
terbuka, dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen
puncak merupakan stimulus yang cukup kuat bagi karyawan.
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4. Tujuan Motivasi Intrinsik
Tujuan dalam memberikan motivasi kerja terhadapa
karyawan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara
efektif dan efisien. Dengan demikian berarti juga mampu
memelihara dan meningkatkan moral, semangat dan gairah
kerja, karena dirasakan sebagai pekerjaan yang menantang.
program dengan cara ini suatu organisasi dapat mendorong
berkembangnya motivasi berprestasi dalam suatu perusahaan,
yang akan memacu tumbuh dan berkembangnya persaingan
sehat antara individu/tim kerja dalam suatu perusahaan. Tetapi
dalam individu setiap manusia tidak semua karyawan
termotivasi lewat lingkungan kerjanya yang biasa disebut
dengan motivasi eksternal, tetapi ada juga karyawan yang
termotivasi dari dalam dirinya sendiri (motivasi internal) tanpa
ada motivasi khusus yang dia dapatkan dalam lingkungan
kerjanya.
Ada dua golongan aktifitas yang diarahkan pada tujuan dan
aktivitas tujuan. 67 Pertama, akivitas yang diarahkan pada tujuan ini
adalah perilaku motif yang diarahkan pada pencapaian tujuan.
Kedua, aktivitas tujuan apabila seseorang individu berada atau
terlibat dalam tujuan itu sendiri. Tujuan motivasi menurut M.
Hasibuan adalah:68
a.Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan.
b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.
c.Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
d. Mempertahankan
perusahaan.

loyalitas

dan

kestabilan

karyawan

e.Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi
karyawan.
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f. Mengefektifkan pengadaan karyawan.
g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
h. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan.
i. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

5. Indikator Motivasi Intrinsik
Menurut Herzberg secara operasional diukur menggunakan
5 (lima) indikator, yaitu:69
a.Keberhasilan Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat
dari prestasi kerja yang diraihnya. Agar seorang karyawan
dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka
pemimpin harus memberikan dorongan dan peluang agar
karyawan dapat meraih prestasi kerja yang baik. Ketika
seorang karyawan memiliki prestasi kerja yang baik maka
pimpinan harus memberikan penghargaan atas prestasi yang
dicapai karyawan tersebut.
b. Pekerjaan itu sendiri Pimpinan harus membuat kondisi
dimana karyawan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang
dilakukannya dan membuat karyawan menghindari
kebosanan rutinitas pekerjaan dengan berbagai macam cara,
serta dapat menempatkan orang yang tepat di waktu yang
tepat.
c.Penghargaan Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan.
Pimpinan harus memberikan pernyataan pengakuan terhadap
keberhasilan karyawan.
d. Tanggung jawab Agar tanggung jawab benar menjadi faktor
motivator bagi karyawan, pimpinan harus menghindari
supervise yang ketat, dengan membiarkan karyawan bekerja
sendiri (otonomi) sepanjang pekerjaan itu memungkinkan
dan menerapkan prinsip partisipasi. Diterapkan prinsip
69
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partisipasi dihararapkan karyawan memiliki kinerja yang
positif.
e.Pengembangan diri Pengembangan diri merupakan salah satu
faktor motivasi bagi karyawan. Faktor pengembangan diri
ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin
dapat memulainya dengan melatih karyawannya untuk
pekerjaan yang lebih bertanggung jawab.

D.

Kepuasan Kerja
Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang
bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku dalam diri setiap individunya. 70 Semakin banyak aspek
dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka
semakin tinggi tingkat kepuasan yang akan dirasakan. Kepuasan
kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang
menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yag
diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya
mereka terima. Greenberg dan Baron mendeskripsikan
kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan
individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu Gibson
menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para
pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari
persepsi mereka tentang pekerjaan.
Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional
terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga
kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. 71 Seseorang
dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak
puas dengan satu atau lebih aspek lainnya.
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1. Definisi kepuasan kerja
Kepuasan kerja adalah bentuk perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja.72
Selain itu, kepuasan kerja sebagai aspek penting yang harus
dimiliki oleh seorang karyawan, mereka dapat berinteraksi dengan
lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan
dengan baik dan sesuai tujuan perusahaan. Sementara menurut
Hasibuan, “kepuasan kerja adalah sikap emosional yang
menyenangkan dan mencintai pekerjannya. Sikap ini dicerminkan
oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja”. 73
Sedangkan pendapat lain tentang kepuasan kerja dikemukakan
oleh Susilo Martoyo, yaitu Kepuasan kerja sebagai suatu keadaan
emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu
antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi
dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh
karyawan yang bersangkutan. Balas jasa adalah imbalan yang
diberikan pada karyawan atas jasa dan prestasi yang telah
diberikan untuk perusahaan. Balas jasa dapat berupa finansial
maupun nonfinansial. Apabila kepuasan kerja terjadi maka
karyawan menunjukkan sikap positif terhadap segala pekerjaan
yang menjadi tugasnya dalam lingkungan kerja.
Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya
tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan
segala sesuatu yamg dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya
di lingkungan kerja. Sebaliknya apabila kepuasan kerja tidak
tercapai maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Akibat
buruk itu dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja,
pergantian tenaga kerja dan akibat buruk yang merugikan lainnya.
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2. Teori - teori Kepuasan Kerja
Teori kepuasan kerja akan dikemukakan enam orientasi
umum terhadap kepuasan kerja, yang kesemuanya mencari
landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja
serta menggambarkan proses yang menentukan kepuasan kerja
bagi individu. Teori-teori kepuasan kerja antara lain:
a.Teori Ketidaksesuaian
Mangkunegara mengemukakan bahwa teori ketidaksesuaian
atau teori kesenjangan mamandang kepuasan pegawai
tergantung kepada perbedaan antara apa yang didapatkannya
dengan apa yang diharapkannya. Apabila yang didapatkan
ternyata lebih rendah dari pada apa yang diharapkan, maka
menyebabkan pegawai tersebut menjadi tidak puas dan merasa
kecewa. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Porter
mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih
antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang
dirasakan.74.
Kesimpulannya teori ketidaksesuaian menekankan selisih
antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual
(kenyataan), jika ada selisih jauh antara keinginan dan
kekurangan yang ingin dipenuhi dengan kenyataan maka orang
menjadi tidak puas. Tetapi jika kondisi yang diinginkan dan
kekurangan yang ingin dipenuhi ternyata sesuai dengan
kenyataan yang didapat maka ia akan puas.
b. Teori Keadilan (Equity Theory).
Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas
atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan
(equity) dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. 75 Menurut
teori ini komponen utama dalam teori keadilan adalah input,
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hasil, keadilan dan ketidakadilan. Setiap orang akan
membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input
hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil,
maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak
seimbang tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan,
tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak
seimbang akan timbul ketidakpuasan.
c.Teori Dua Faktor
Menurut Herzberg mengembangkan teori hierarki kebutuhan
Maslow menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Dua faktor
itu dinamakan faktor pemuas (motivation factor) yang disebut
dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor pemelihara
(maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau
extrinsic motivation. Dalam teori dua faktor bahwa terdapat
factor Pendorong yang berkaitan dengan perasaan positif
terhadap pekerjaan sehingga membawa kepuasan kerja, dan
yang kedua faktor yang dapat mengakibatkan ketidak puasan
kerja.76 Kepuasan kerja adalah motivator primer yang berkaitan
dengan pekerjaan itu sendiri, sebaliknya ketidakpuasan pada
dasarnya berkaitan dengan memuaskan anggota organisasi dan
menjaga mereka tetap dalam organisasi dan itu berkaitan
dengan lingkungan.
d. Teori Keseimbangan (Equity Theory)
Teori ini dikembangkan oleh Adam menyebutkan beberapa
komponen yaitu input, outcome, comparison person, dan
equity-in-equity. Pandangan Wexley dan Yukl, mengemukakan
beberapa komponen dari teori keseimbangan di antaranya
yaitu:77
1) Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang
dapat menunjang pelaksanaan kerja, misalnya
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pendidikan. pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi,
jumlah jam kerja.
2) Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan
dirasakan pegawai, misalnya upah, keuntungan
tumbahan. status simbol, pengenalan kembali,
kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan diri.
3) Comparison person adalah seorang pegawai dalam
organisasi yang sama seseorang pegawai dalam
organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam
pekerjaan sebelumnya.
4) Equity-in-equity adalah teori yang menyatakan seorang
pegawai dalam organisasi merasa puas atau tidak puasnya
pegawai merupakan hasil dari membandingkan antara
input-outcome
dirinya
dengan
perbandingan
inputoutcome pegawai lain (comparison person).
Jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity)
maka pegawai tersebut akan merasa puas, Tetapi, apabila terjadi
tidak seimbang (inequity) dapat menyebabkan dua
kemungkinan,
yaitu
over
compensation
inequity
(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) dan
sebaliknya under compensation inequity (ketidakseimbangan
yang menguntungkan pegawai lain yang menjadi pembanding
atau comparison person).
3. Faktor kepuasan kerja
Menurut Mangkunegara ada 2 faktor yang mempengaruhi
kepuasan kerja yaitu: Faktor karyawan, yaitu kecerdasan (IQ),
kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik,
pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, emosi, cara
berpikir, persepsi, dan sikap kerja: dan Faktor pekerjaan, yaitu
jenis pekerjaan, struktur organisai, pangkat (golongan),
kedudukan, mutut pengawasan, jaminan finansial, kesempatan
promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.
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Sedangkan Menurut Gilmer, adanya faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja antara lain: 78
a.

Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya
kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan
peningkatan kemampuan selama kerja.

b.

Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang
kepuasan kerja, baik bagi karyawan. Keadaan yang aman
sangat memengaruhi perasaan karyawan selama kerja.

c.

Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan
jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan
sejumlah uang yang diperolehnya.

d.

Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen
yang baik adalah yang mampu memberikan situasi dan
kondisi kerja yang stabil.

e.

Kondisi kerja. Termasuk disini kondisi tempat, ventilasi,
penyiaran, kantin, dan tempat parkir.

f.

Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan
dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk
menyukai jabatanya. Dalam hal ini adanya kesediaan
pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan
mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat
berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja.

g.

Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau
perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila
dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.

4. Indikator kepuasan kerja
Kepuasan kerja sesorang karyawan yang berbeda-beda
karena setiap karyawan memiliki batasan-batasan sendiri
sejauh mana ia merasa puas atau tidak puas. Menurut Sowmya
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dan Panchanatham menyebutkan bahwa indakator yang
memengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah: 79
a.

Gaji, dalam hal gaji diukur dengan keadilan dalam
pemberian gaji, jumlah gaji yang diterima dan kelayakan
imbalan tersebut terhadap pekerjaan.

b.

Aspek organisasi, merupakan sikap yang dimiliki oleh
karyawan terhadap kondisi organisasi. Hal ini dapat
diukur dengan perasaan yang dimiliki karyawan terhadap
organisasi dan perlakuan-perlakuan yang dilakukan
organisasi terhadap karyawan.

c.

Perilaku atasan, kemampuan sang atasan untuk
menunjukkan perhatian terhadap karyawan seperti
pengawasan dan menyampaian kebijakan organisasi.

d.

Pekerjaan dan kondisi kerja yang menunjukkan tingkat
hingga di mana tugas pekerjaan dianggap menarik dan
memberikan peluang untuk belajar dan menerima
tanggung jawab.

e.

Perilaku rekan kerja yang dapat diukur dengan perilaku
rekan kerja yang menyenangkan dan komunikasi antar
karyawan.

E. Perspektif Bisnis Syari’ah
Dalam pandangan islam semua lini kehidupan tidak terlepas dari
sebuah aturan mulai dari aspek sosial, politik, Pendidikan,
kesehatan dan ekonomi. Begitu pula dalam berbisnis penilaian
tetang SDM (sumber daya manusia) harus mendapat perhatian
lebih, karena banyak orang yang bekerja tidak berdasarkan dari
lubuk hatinya sehingga dalam prakteknya hanya sebatas
menyelesaikan tanggung jawab
atau
pekerjaan
tanpa
memperhatikan jangka Panjang tentang bisnis tersebut. islam
bahkan mengajarkan tetang cara berbisnis, dalam hal kepemimpin,
79
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motivasi dalam bekerja, dan penilaian tetang kepuasan.
1. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam
Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah
yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam wafat menyuntuh juga maksud yang
terkandung di dalam perkataan “amir” (yang jamaknya umara) atau
penguasa. Oleh karna itu, kedua istilah ini dalam bahasa indonesia
di sebut pemimpin formal.80 Pengertian pemimpin. Pertama, kata
umara yang sering disebut juga dengan ulil amri atau pejabat
adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan
orang lain.Jika ada pemimpin yang tidak mengurus rakyat maka ia
bukanlah pemimpin. Kedua pemimpin sering disebut khadimul
ummah (pelayan Ummat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin
harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat
(pelayan perusahaan).
Dalam ayat al-qur‟an pemimpin definisi pemimpin identik
merujuk kepada dua surat, yakni al-baqarah ayat 30 dan an-nissa
ayat 29. Berikut firman ALLAH SWT. Yang terkandung dalam
surah al-baqorah ayat 30;

﴾٠ٓ: ﴿سورة البقرة         
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi..... (Q.S. Al-Baqorah [2]: 30)
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Berikut firman Allah SWT. Yang terkandung dalam surah annissa ayat 29;

يٓاَيُّ َها ال ِذيْ َن ا َمنُ ْوٓا اَ ِطْي ُعوا اللّوَ َواَ ِطْي ُعوا الر ُس ْوَل َواُ ِوِل ْاْلَْم ِر ِمْن ُك ْمٓ فَاِ ْن
ٓتَنَ َاز ْعتُ ْم ِ ِْف َش ْي ٍء فَ ُرُّد ْوهُ اِ َِل اللّ ِو َوالر ُس ْوِل اِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُ ْو َن بِاللّ ِو َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر
ِ
﴾٩٥ :ك َخْي ٌر واَ ْح َس ُن تَأْ ِويْ اًل ﴿ سورة النّسآء
َ ذل
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ūlīl 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.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Dalam Kepemimpinan menurut Islam, seseorang harus
mempunyai berlandaskan prinsip musyawarah, adil, dan kebebasan
berfikir, penjelasannya sebagai berikut :81
a.Musyawarah
Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus
diutamakan dalam kepemimpinan Islam. Al Quran dengan jelas
menyatakan bahwa seorang yang menyebut dirinya sebagai
pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang
berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.
b. Adil
Pemimpin sepatutnya mampu memperlakukan semua orang
secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak.Lepas dari
suku bangsa, warna kulit, keturunan, golongan, setaradi
masyarakat ataupun agama.AlQur‟an memerintahkan setiap
muslim dapat berlaku adil, bahkan sekalipun ketika berhadapan
81
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dengan para penentang mereka. Allah berfirman dalam AlQur‟an Surah An-Nisa :

ِ
ِ
ِ ْي ٱلن
اس
َْ َإِن ٱلل َو يَأْ ُم ُرُك ْم أَن تُ َؤُّدوآ ْٱْل ََمنَت إِ َِلٓ أ َْىل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم ب
أَن ََْت ُك ُموآ بِٱلْ َع ْد ِل ٓ إِن ٱلل َو نِعِما يَعِظُ ُكم بِِوۦ ٓ إِن ٱلل َو َكا َن
ِ ََِسيعٓا ب
﴾٨٥ :ص اريا ﴿سورة النّسآء
َ ا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu.Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S
An-Nisa‟ [3] :58).

c.Kebebasan Berfikir
Dalam pandangan ummat islam, seorang muslim
memiliki hak dan bahkan harus berfikir dan berpendapat.
Pada kebanyakan ayat-ayat al quran yang menyeru manusia
untuk berinteleksi, berfikir, berpendapat dan berkontemplasi
tentang penciptaan semesta.Manusia dituntut dengan energi
akalnya, untuk mengenal segala yang menguntungkan dan
merugikan bagi dirinya.

2. Motivasi Dalam Pandangan Islam
Seseorang perlu adanya motivasi untuk melakukan atau
membuat sebuah tindakan. Hal ini manusia perlu memacu dirinya
untuk mengawali sebuah tindakan. Dalam konsep islam sendiri
manusia memiliki 3 unsur yaitu: jasad, akal, dan hati. Jasad
memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan dan bersifat fisik.
Rasulullah mengajarkan bahwa kepada jasad harus diberikan hakhaknya. Mata punya hak, kalau mengantuk harus tidur, badan

61
punya hak, kalau lelah harus istirahat dan ini dipuaskan dengan
memberi istirahat beberapa saat dalam bekerja. Akal membutuhkan
ilmu pengetahuan, sedangkan hati membutuhkan agama
(spiritualitas). 82
Sebelum proses menciptakan manusia Allah SWT lima naluri
dasar yang merupakan kebutuhan primernya, yaitu agama, nyawa,
akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang
mencakup pemeliharaan kelima dasar tersebut adalah maslahat;
sedangkan setiap apa yang mengabaikan kelima dasar tersebut atau
sebagiannya adalah mafsadah. Berangkat dari penjelasan ini, maka
terdapat 5 kebutuhan dasar:

a. Agama (Al-Din). Kebutuhan terhadap Tuhan selalu ada pada
diri setiap manusia, apakah disadarinya atau tidak.

b. Kehidupan (An-Nafs). Kebutuhan untuk kehidupan ini
adalah yang diperlukan jasad, misalnya makanan untuk
menjaga kesehatan, rumah untuk menjaga keselamatan,
pakaian untuk menutup aurat. Semua ini memerlukan
pendapatan dak kekayaan dan oleh karena itu bekerja untuk
mendapatkan penghasilan sangat dianjurkan.

c. Akal/Intelektual (Al-Aql). Hal ini dapat ditafsirkan dengan
selalu belajar, mengasah kecerdasan diri.

d. Keturunan (Al-Nasl). Manusia secara naluri membutuhkan
keturunan yang merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan,
dan kepuasan tersendiri, dipercaya Allah untuk
membesarkan amanah yang dititipkan-Nya.

e. Harta/Property

(al-Mal).
Manusia
secara
membutuhkan adanya harta yang digunakan
keberlansungan hidup. Sehinga dalam prakteknya
mengajarakan harta dapat membantu seseoarang
berada dalam kondisi membutuhkan.

fitrah
dalam
islam
yang
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Jika kelima kebutuhan ini terpenuhi, maka dapat dipastikan
individu akan menikmati ketenangan batin, ketenangan hati, lapang
dada, optimis, nikmat ridha‟, dan keamanan serta semangat cinta
dan kesucian. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi kejiwaan
semacam ini akan memiliki pengaruh terhadap produktivitas
pekerjaannya. Sedangkan Manusia yang terlantar, gelisah, putus
asa, dengki dan kehidupan jarang bisa melakukan pekerjaannya
dengan baik. Maka Ia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang
bermafaat didalam kehidupaannya. Terkecuali ia meruba dirinya
terlebih dahulu. bisa diterima atau disenangi. allah juga berjanji
dalam fimannya dalam surah ar-ar‟ad

اّلل ِب َق ْو ٍم
ُ ّ اّلل ََل يُغ ِ ّ َُّي َما ِب َق ْو ٍم َح ه ّّت يُغ ِ ّ َُّي ْوا َما ِ َِبهْ ُف ِسه ْ ِْۗم َو ِا َذا ٓ َا َرا َد ه
َ ّ ِا َّن ه
﴾١١: ُس ْْۤو ًءا فَ ََل َم َر َّد َ َٗل َۚو َما لَه ُْم ِّم ْن د ُْو ِه ٖه ِم ْن َّوالٍ ﴿ سورة ال ّرعد
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada
pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ar’ad [13]: 11)

a.Motivasi Iman
Tindakan dan pekerjaan manusia selalu di dorong oleh suatu
motivasi tertentu. Motivasi itu ada bermacam-macam ada yang
karena kepentingan kekayaan, ingin mashyur namanya, dan lain
sebagainya. Adapun dalam pandangan islam maka yang paling
menjadi pendorong yang paling dan paling kuat untuk
melakukan suatu amal perbuatan yang baik, aalah aqidah, iman
yang terpateri dalam hati. Iman itulah yang membuat seseorang
muslim ikhlas, mau bekerja (beramal) keras bahkan rela
berkorban. Iman itulah sebagai motivasi dan kekuatan
penggerak yang paling kekar dalam pribadinya yang membuat
dia tidak bisa diam dari kegiatan melakukan kegiatan kebajikan
dan amal shaleh.
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b. Motivasi Berkompetensi
Berkompetensi (berlomba-lomba) merupakan dorongan
psikologis yang di peroleh dengan mempelajari lingkungan dan
kultur yang tumbuh di alamnya. Manusia biasa berkompetensi
dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan,sosial dan sebagainya.
Al-Qur‟an menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam
ketakwaan, amal soleh, berpegang pada prinsip kemanusiaan,
dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan dengan sang
pencipta dan sesama manusia sehingga memperoleh ampunan
dan keridhaan Allah SWT.
c. Motivasi Kerja
Motivasi kerja di miliki oleh setiap manusia, tetapi ada
sebagaian orang yang lebih giat bekerja daripada yang lain.
Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak memenuhi
hambatan merealisasikan apa yang di harapkan. Selama
dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk
lebih konsisten pada tujuan kerja. 83
Di dalam Al-Qur‟an menganjurkan bekerja yakni dalam
uraian berikut:

        
        
“dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,
dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui
akan yang gaib dan yang nyata lalu di berita-nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9 ]: 105)
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3. Kepuasan Kerja Dalam Islam
Dalam pandangan Islam bekerja dianggap sebuah ibadah. Oleh
karena itu, tingkatan tertinggi bagi seorang karyawaan atau pekerja
muslim dalam melaksanakan pekerjaannya adalah apabila seorang
seakan-akan mampu melihat Allah SWT atau merasakan kedekatan
kepada Allah SWT. Apabila seseorang tidak dapat mencapai
tingkatan ini, maka paling tidak seseorang dapat merasa bahwa
Allah SWT melihatnya dan memperhatikannya. Sehingga seorang
muslim yang baik adalah ketika dalam sebuah pekerjaan bukan
hanya memikirkan imbal hasil atau upah tapi juga memikirkan
tentang apakah pekerjaan yang dikerjakan bisa mendapat keridhaan
dari allah swt. Kepuasan Kerja dalam Perspektif Islam memelihara
kepentingan kedua belah pihak, yakni majikan atau atasan dengan
pekerja.
Jika kepuasan kerja dikaitkan dengan ajaran Islam maka yang
muncul adalah tentang ikhlas, sabar, dan syukur. Sementara itu
Allah tidak akan meridhainya, kecuali jika dia melaksanakan
pekerjaan secara sempurna dan profesional. Hal inilah yang
diajarkan Nabi SAW kepada orang-orang mu‟min:
“Allah sangat mencintai seseorang melakukan sesuatu
perbuatan dan melakukannya secara professional”, baik
pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat.
Kepuasan kerja berdasarkan ridha juga dapat kita lihat dalam
firman Allah, Qur‟an Surat At- Taubah ayat 59:

اّلل
ُ ّ اّلل َس ُي ْؤتِيْنَا ه
ُ ّ اّلل َو َر ُس ْو ُ َٗۙٗل َوقَالُ ْوا َح ْسبُنَا ه
ُ ّ َول َ ْو َاَّنَّ ُ ْم َرضُ ْوا َما ٓ ها هتهىُ ُم ه
ِ ّ ِم ْن فَضْ ِ ِٖل َو َر ُس ْو ُ ٗ َٓل ِاَّنَّ ٓ ِا ََل ه
﴾٨٥ :اّلل هر ِغ ُب ْو َن ﴿سورة التّوبة
“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang
diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata :
Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian
dari karunia-Nya dan demikian (pula) rasul-Nya, sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,”
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(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (QS. AtTaubah [9] :59).

Kepuasan kerja dalam pandangan islam telah disinggung dalam
ayat-ayat Al-Qur‟an. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 105,
yaitu:

ُّون ا َ هَل عَ َٰ ِ ِِل
َ ون ۖ َو َس ُ َُتد
َ َُوقُلِ ٱ ْ َْعلُو ۟ا فَ َس َ َّيى ٱ َّ ُّلل َ َْعلَ ُ ُْك َو َر ُس ُوَلُۥ َوٱلْ ُم ْؤ ِمن
ِ
﴾١٠٨ :ون ﴿سورة التّوبة
َ ُنُت تَ ْع َمل
ْ ُ ٱلْ َغ ْي ِب َوٱ َّلشهَ َٰ دَ ِة فَ ُينَ ِبّئُ ُُك ِب َما ُك
“Dan katakanlah:” bekerjalah kamu, Maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamuakan dikembalikan kepada (Allah)
yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(QS. At-Taubah: 105).

Kesimpulan dari ayat-ayat diatas bahwa apa yang dilakukan
manusia pasti ada imbalan setimpal atas apa yang telah
dikerjakannya. Baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik.
Kualitas pekerjaan yang prima akibat ketekunan, kecematan akan
membuat pekerjaan kita dihargai oleh orang dan akan membuat
kita merasakan kepuasan. Sehingga hasil pekerjaan kita bisa
bermanfaat bagi orang lain, hal ini akan membuat kita merasa puas
dengan pekerjaan kita.

Nabi muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat manusia
dalam berprilaku dan bersikap. Dan bahkan sifat-sifat beliau dapat
menjadi nilai dalam mejalankan kepemimpinan yang baik. Sebagai
berikut :
a. Shiddiq
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Shiddiq adalah berkata benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk
lain dan pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk
hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Jujur dalam menjaga
hubungan internal juga dapat mempengaruhi kinerja dan kemajuan.
Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan
menciptakan lingkungan yang jujur. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi:

﴾٠٠﴿يد ا
َس دِ ا

ِ
آم نُوا ات قُ وا الل وَ َوقُولُوا قَ ْواْل
َ ين
َ يَا أَيُّ َه ا ال ذ
ص لِ ْح لَكُ ْم أَعْ َم ا لَكُ ْم َويَ غْ فِ ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم ٓ َو َم ْن
ْ ُي
ِ
﴾ ﴿ سورة٠١﴿يم ا
َ َيُ ِط ِع الل وَ َو َرسُ ولَوُ فَ َق ْد ف
از فَ ْو ازا عَ ظ ا

﴾٠١-٠٠ :اْلحزاب

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu
kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,
niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan- amalanmu dan
mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa
mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah
mendapat kemenangan yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab [33]:
70-71)

Melihat arti dari surat tersebut kita bisa mengambil hikmah
bahwasannya Islam memberikan penghargaan yang besar kepada
pebisnis yang jujur dan kesuksesan usaha atau bisnisnya mengajak
serta orang sekalian kepada kebaikan. Sehingga bentuk kejujuran
pebisnis dalam menjalankan usaha adalah pemimpin dan karyawan
berlaku jujur dalam kinerjanya harus senantiasa mengedapankan
kebenaran informasi yang diberikan dan tidak pernah berbuat
curang.
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b. Fatanah
Fatanah dapat diaritkan sebagai intelektual, kecerdikan atau
kebijaksanaan. Para pemimpin dan karyawan harus memiliki sifat
fatanah karena segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan
harus dengan kecerdasan dan mengoptimalkan semua potensi akal
yang ada untuk mencapai tujuan. Karena memiliki sifat jujur, benar
dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam memajukan sebuah
roda organisasi maupun perusahaan.
Sifat fathanah dapat dikatakan sebagai strategi khusus untuk
membangun kemampuan dalam memajukan atau goal organisasi
atau lembaga. Dengan kecerdasan yang dimiliki seorang pebisnis
harus mampu memprediksi situasi persaiangan dimasa yang akan
datang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi. Seperti sebagaimana firman Allah SWT dalam surat
Yusuf ayat 55:

ِ اج عَ لْ ِِن عَ لَ ى َخ َزائِ ِن ْاْل َْر
ظ عَ لِيمٌ ﴿ سورة
ٌ ض ٓ إِ يِّن َح فِ ي
ْ قَا َل
﴾٩٨ : يوسف
“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga, lagi berpengetahuan.”(QS. Yusuf [12]:55)

c. Amanah
Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah
terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh
meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah
merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari
seluruh yang ada di dunia ini. Sebagaiaman firman Allah SWT
dalam surat Al-Ahzab ayat 72:
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ِ ض نَ ا ْاْلَم انَةَ ع لَى الس م
ِ ض وا ْْلِب
ْ إِ ن ا عَ َر
َ
َال فَ أَبَ ْْي
َ َ ِ اوات َو ْاْل َْر
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
س ا نُ ٓ إِ ن وُ َك ا َن
َ ْأَ ْن ََيْ م لْ نَ َه ا َوأَ ْش َف ْق َن م نْ َه ا َو ََحَلَ َه ا ْاْل ن
﴾٠٢ : وْل ﴿ سورة اْل حزاب
وم ا َج هُ ا
ظَلُ ا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat, kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh” (Q.S.
Al-Ahzab [33]: 72)

Melihat terjemah ayat diatas dapat diambil hikmah
bahwasannya amanah merupakan tanggung jawab yang besar
terlebih lagi dalam hal ini berbisnis. Karena ketika sifat amanah
telah diterapkan pada dunia bisnis terutama dalam beretika bisnis
kosekuensi terhadap pekerjaan, perintah atasan dan kontribusinya
dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam beretika bisnis terkadang
orang lupa tetang amanah dalam konteks luas bahwa selain dalam
pekerjaan dia punya tanggung jawab lebih masyarakat dan
lingkungannya tinggal. Oleh karena itu beretika akan berjalan
lancar dan baik mengingat semua aktivitas bisnis didasarkan atas
dasar kepercayaan.

d. Tabligh
Tabligh artinya menyampaikan atau komunikatif. Komunikasi
yang digunakan oleh pelaku bisnis yaitu dengan tutur kata yang
sopan, bijaksana dan tepat sasaran (bi al-hikmah) kepada
pelanggannya maupun mitra bisnisnya. Dalam bahasa
sederhananya komunikasi yang ramah adalah yang terbaik
digunakan saat berbisnis.
Dalam islam etika berbisnis sangat berbisnis tidak sekedar
memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin
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hubungan harmonis antara pimpinan dan karyawan. Ramah
merupakan sifat yang terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam
untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka
banyak orang yang suka dan dengan ramah banyak pula orang
yang senang. Karena ramah merupakan bentuk aplikasi dari
kerendahan hati seseorang.

F. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang
terkumpul.84 Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang
yang empiris. Berdasarkan landasan konseptual dan kerangka
berfikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi
Intrinsik secara parsial terhadap kepuasan kerja.
H1:

2.

Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Intrinsik
berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pengunaan
KOPMA UIN Raden Intan Lampung

Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Intrinsik
secara simultan terhadap kepuasan kerja
H2:

Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Intrinsik
berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan
pengunaan KOPMA UIN Raden Intan Lampung

84
Desy Nur Aini, “„Kinerja Karyawan (Studi Kasus Di Waroeng Steak And
Shake Cabang Semarang)‟.” (Skripsi, Salatiga: Istitut Agama Islam Negeri Salatiga,
2016). 60.
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