
 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang  Majunya perekonomian yang sekarang ini, kinerja karyawan menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang proses kegiatan usaha perbankan. Walaupun didukung sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan tapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dengan baik.  Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya  manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah.(Rosidah, 2005) Kualitas SDM mempunyai peranan utama dalam setiap kegiatan perusahaan. sumber daya manusia menjadi perhatian utama bagi setiap perusahaan untuk tetap bertahan di era globalisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan  prasarana yang modern, Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Dukungan dari tiap manajemen yang berupa pengarahan, dukungan sumber daya seperti, memberikan peralatan yang memadai untuk sebagai sarana dan prasarana dalam memudahkan pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai dalam pendampingan, bimbingan, pelatihan serta pengembangan akan lebih mempermudah penilaian kinerja yang objektif. 



 Kinerja karyawan merupakan suatu hasil dan prestasi kerja yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar perusahaan dan mendukung tercapainya tujuan prusahaan. Perusahaan yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sdm atau sumber daya manusianya.  Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan dan  dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada didalam perusahaan. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan karyawan agar bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa mewujudkan dan mencapai tujuan yang ditentukan perusahaan. Motivasi sangat penting bagi karyawan karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal.(Malayu, 2009:141)  Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran:  Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah tidak Mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-Rad: 11).  Dari ayat di atas ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri Seorang, motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindakanya. 



 Lingkungan kerja sendiri memiliki pengertian sebagai generalisasi sikap-sikap karyawan terhadap pekerjaannya yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya, lingkungan kerja menurut islam mencakup semua semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu. Lingkungan ruang, mencakup bumi, air, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi, yang semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Seperti firman Allah dalam Alqur‟an surat al-Qasas: Terjemahnya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas: 77)  Bank  syariah  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat     dalam     peraturan     perundang-undangan     Indonesia,     diantaranya Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah PT Bank Muamalat Indonesi (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesi (BMI) ditandatangani 



 pada tanggal 1 November 1991. Hingga Septembar 1999, PT Bank Muamalat Indonesi (BMI) telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta.  Saat ini, BMI menjadi market leader dalam industri perbankan syariah dan menjadi benchmark bagi bank syariah lainnya.untuk mempertahankan posisi BMI sebagai market leader maka dibutuhkan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas karena sumber daya manusia merupakan suatu aset yang dapat menjalankan fungsi produksi lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.(Antonio, 2001:25) BMI Cabang Kendari dengan semakin meningkatnya persaingan dalam perindustrian perbankan syariah di Kendari, maka BMI Cabang Kendari dituntut untuk mengalola sumber daya manusia yang handal, yaitu yang mampu bekerja lebih giat dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mencoba untuk meneliti hal tersebut yaitu dengan mengambil judul yang berkaitan dengan “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan(Studi pada Bank Muamalat Cabang Kendari)”.    1.2 Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka di buatlah batasan masalah sebagai salah satu upaya untuk memfokuskan penulisan agar terfokus pada masalah yang ingin diteliti, sehingga penulis membatasi masalah dengan 



 hanya menentukan 3 faktor yaitu Pengaruh Motivasi dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan. 1.3 Rumusan Masalah 1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari ? 2. Apakah Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari ? 3. Apakah motivasi dan Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari ? 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari. 2. Untuk mengetahui apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari. 3. Untuk mengetahui apakah Motivasi dan Lingkungan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat cabang kendari 2. Manfaat Penelitian a. Bagi Bank Muamalat cabang kendari Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan suatu masukan yang bermanfaat bagi Bank Muamalat cabang kendari b. Bagi Perguruan Tinggi Penelitian ini akan menambahkan keperpustakaan dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang 



 berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 1.5 Definisi Operasional Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukaan pengertian  beberapa variabel yang terdapat pada judul ini. 1. Motivasi  Kata motivasi (motivation) berasal dari kata motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Dalam hal ini, motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja.(Abdus, 2008:169) Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan berintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan.(Malayu, 2007:95) 2. Lingkungan Kerja  Menurut Sedarmayanti (2017:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 



 pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.(Purnomo, 2008) Sedangkan menurut Sutrisno (2016:118) lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karywana yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.  Berdasarkan definisi lingkungan kerja menurut para ahli di atas dapat di katakan bahwa suasana/lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kerjanya 3. Kinerja Karyawan  Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai pestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan  peranannya dalam perusahaan.(Abdus, 2008:143)  Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhsilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi.       


