
 BAB II KAJIAN PUSTAKA  1.1 Kajian Relevan  Penelitian tentang pengaruh motivasi dan suasana kerja terhadap kinerja karyawan yang relevan untuk dijadikan kajian pustaka penelitian ini, diantaranya:  1. Penelitian Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008)” Pengaruh Motivasi Kerja,Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada perusahaan” teknis analisis data menggunakan Regresi linear berganda Hasil penelitian ini menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Para sponden menyatakan selama kerja di perusahaan mereka menyatakan merasa puas atas motivasi kerja yang lama ini diberikan oleh manajemen pada para karyawan perusahaan. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya ida ayu brahmasari dan agus suprayetno dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah  penulis tidak menggunakan variabel kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja karyawan sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi. 2. Penelitian Aldo Herlambang Gardjito, dkk (2014) “Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Karyawan Bagian Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya” Hasil yang diperoleh yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, adanya penggunaan variabel yang sama yaitu variabel motivasi dan lingkungan kerja dan variabel kinerja. Persamaan 



 lainnya yaitu menggunakan metode analisis linear berganda.perbedaannya yaitu tempat penelitian dan menggunakan metode pengambilan sampel jenuh, sedangkan penulis dengan metode purvosipe sampling Untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang baru. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya aldo herlambang gardjito dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan objek di PT karman mitra sedangkan penulis menggunakan objek di PT BMI cabang kendari, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 3. Penelitian AA Gede Oka Pramadita dan I Bagus Ketut Su (2015) “Pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) Distribusi di Denpasar Bali” disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. yaitu variabel motivasi dan lingkungan kerja dan variabel kinerja. Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode pengambilan sampel jenuh, sedangkan penulis dengan metode sudah diletakkan oleh orang lain sehingga dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang baru  Untuk mengetahui bahwa suatu permasalahan sudah pernah diteliti dan sudah dipecahkan, sehingga dapat menghindari adanya penelitian yang berulang-ulang namun sebenarnya terhadap kinerja karyawan lainnya yaitu menggunakan metode analisis linier berganda pengambilan sampel probability proposional, sedangkan penulis dengan metode purvosipe sampling. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya Gede Oka Pramadita dan I Bagus Ketut Su dengan skripsi penulis. Perbedaanya 



 adalah penulis tidak menggunakan variabel disiplin kerja, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 4. Penelitian T Nur Haidah (2010) “Pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai Koordinasi Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nangroh Aceh Darussalam Sumatera Utara” penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier berganda Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan tehadap prestasi kerja pegawai Koordinasi Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nangroh Aceh Darussalam Sumatera Utara. sedangkan penulis dengan metode purvosipe sampling. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya T nur haidah dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan variabel disiplin kerja dan prestasi kerja sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel lingkungan kerja. 5. Penelitian Aldo Herlambang Gardjito, Mochammad Al Musadieq, dan Gunawan Eko Nurtjahjono,(2014) “pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (studi pada karyawan bagian produksi pt. karmand mitra andalan surabaya.” bertujuan untuk menjelaskan pengaruh motivasi kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan, untuk menjelaskan pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan dan untuk menjelaskan motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan.penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 



 pt. karmand mitra andalan surabaya. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya aldo herlambang gardjito dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan objek di PT karman mitra sedangkan penulis menggunakan objek di PT BMI cabang kendari, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 1.2 Posisi Penelitian Saat Ini 1. Penelitian Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008)” Pengaruh Motivasi Kerja,Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada perusahaan” Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya ida ayu brahmasari dan agus suprayetno dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah  penulis tidak menggunakan variabel kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja karyawan sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi. 2. Penelitian Aldo Herlambang Gardjito, dkk (2014) “Pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Karyawan Bagian Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya” Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya aldo herlambang gardjito dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan objek di PT karman mitra sedangkan penulis menggunakan objek di PT BMI cabang kendari, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 



 3. Penelitian AA Gede Oka Pramadita dan I Bagus Ketut Su (2015) “Pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) Distribusi di Denpasar Bali” Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya Gede Oka Pramadita dan I Bagus Ketut Su dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan variabel disiplin kerja, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 4. Penelitian T Nur Haidah (2010) “Pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai Koordinasi Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nangroh Aceh Darussalam Sumatera Utara” Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya T nur haidah dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan variabel disiplin kerja dan prestasi kerja sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel lingkungan kerja. 5. Penelitian Aldo Herlambang Gardjito, Mochammad Al Musadieq, dan Gunawan Eko Nurtjahjono,(2014) “pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (studi pada karyawan bagian produksi pt. karmand mitra andalan surabaya.” Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya aldo herlambang gardjito dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak menggunakan objek di PT karman mitra sedangkan penulis menggunakan objek di PT BMI cabang kendari, sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel motivasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 



 1.3 Kajian Teori 1.3.1 Teori Motivasi 1. Motivasi Menurut (Malayu, 2007) 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. Adapun indikator teori : 1. Kegairahan bekerja 2. Bekerja sama 3. Bekerja efektif 4. Berintegrasi 2. Motivasi Menurut (Abdus, 2008) 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. Adapun indikator teori : 1. Keinginan 2. Kebutuhan 3. Motivasi Menurut (Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2003) bahwa “motivasi kerja adalah kebutuhan ekonomis untuk mengembangkan diri dalam memeperoleh kemajuan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang adil dalam segala bidang  menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja 



 sama, rasa aman dalam bekerja atau efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Adapun indikator teori : 1. Kebutuhan ekonomis 2.Mengembangkan diri untuk berkarir dan memperoleh kemajuan  3. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan rekan-rekan kerja  4. Adil dalam segala bidang 5. Rasa aman dalam bekerja   4. Motivasi Menurut (Ismail, 2009) adalah kemauan  yang ditunjukkan seorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan, dimana kemauan tersebut turut dikondisikan oleh dapat atau tidak dapat dipenuhinya kebutuhan individu tersebut melalui usaha yang dia lakukan”. Adapun indikator teori : 1. Kebutuhan individu 2. Tujuan organisasi/perusahaan 5. Motivasi (Kreitner, 2003) Menurut diambil dari istilah latin movere, yang berarti “pindah”.Dalam konteks sekarang, motivasi adalah: “Proses-proses   psikologi meminta mengarahkan, arahan, dan menetapkan tindakan sukarela yang mengarah pada tujuan”. Adapun indikator teori : 1. Proses 2. Tujuan Perusahaan 



 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan, motivasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam bekerja, motivasi diartikan sebagai dorongan-dorongan pada karyawan untuk melakukan pekerjaan supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi tempat karyawan itu bekerja.  Dalam pandangan Islam, motivasi juga diartikan sebagai dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya di dalam diri setiap manusia selalu ada dorongan yang kuat untuk ingin maju, ingin lebih baik dari orang lain dan makin kuat imannya, maka semakin menyadari bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini.(Arifin, 2009:389)  Dalam bekerja, setiap manusia yang memiliki motivasi kerja yang berbeda tetapi kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan dalam merealisasikan apa yang diharapkan. Ada juga yang yang lebih menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan karena ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit.(Abdul, 1997:116)  Oleh karena itu motivasi kerja dalam Islam, bukan hanya memenuhi nafkah semata tetapi sebagai kewajiban beribadah kepada Allah setelah ibadah fardlu lainnya. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik bahwa bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran: 



َ َال   َّBإِنَّ ٱ ِۗ َّBۢن بَۡيِن َيدَۡيِه َوِمۡن َخۡلِفهِۦ يَۡحفَُظونَهُۥ ِمۡن أَۡمِر ٱ ٞت ّمِ َبٰ ُ بَِقۡوٖم ُسٓوٗءا فََال يَُغ   لَهُۥ ُمعَقِّ َّBن دُونِهِۦ ِمن َواٍل  يُِّر َما بَِقۡوٍم َحتَّٰى يُغَيُِّرواْ َما بِأَنفُِسِهۡمۗ َوإِذَآ أََرادَ ٱ    Terjemahnya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. sesungguhnya Allah tidak Mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tdk ada pelindung bagi mereka selain dia.” (Ar-Rad: 11)  Ayat ini menunjukkan bahwa adanya motivasi kerja yang utuh dalam Islam. Motivasi bekerja untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran Allah adalah motivasi terbesar bagi seorang muslim.(Abdul, 2008:196).Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja islam yaitu suatu perilaku manusia untuk memenenuhi kebutuhan kehidupannya yang merupakan suatu ibadah.  1.3.2 Teori Lingkungan Kerja  1. Lingkungan Kerja Menurut Agus Ahyari (2005) mengemukakan bahwa lingkungan kerja terdiri atas lingkungan kerja non fisik yang meliputi lingkungan sosial, status sosial, hubungan kerja dalam kantor, sistem informasi, dan kesempatan ,lingkungan kerja fisik. Dengan lingkungan kerja yang mendukung, para karyawan tentu akan merasa nyaman, aman, dan tidak perlu merasa khawatir akan ancaman–ancaman yang dapat mengganggu seperti suara bising, penerangan yang tidak mumpuni dan berbagai macam gangguan lainnya. Adapun indikator teori :  1. Suara bising  َمَردَّ لَهُۥۚ َوَما َلُهم ّمِ



  2. Penerangan 2. Lingkungan Kerja Menurut (Lewa, 2005) Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapatdilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Adapun indikator teori : 1. Kegiatan yang optimal, sehat, aman dan nyaman 2. Waktu Kerja 3. Sistem Kerja 3. Lingkungan Kerja Menurut (Basuki, 2005) “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya seperti penerangan, suhu udara, suara bising, ruang gerak dan keamanan”. Adapun indikator teori : 1. Penerangan 2. Suhu udara 3. Suara Bising 4. Ruang gerak 5. Keamanan 4. Lingkungan Kerja Menurut (Robbins, Prinsip - Prinsip Perilaku Organisasi, 2003) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-



 kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang memilki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi. Adapun indikator teori : 1. Kondisi sosial  2. Kondisi Teknologi 3. Pencapaian Organisasi 5. Lingkungan Kerja Menurut Anogoro dan Widianti dalam (Septianto, 2010) “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan”. Adapun indikator teori : 1. Penerangan  2. Keamanan Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat mempengaruhi karyawan saat bekerja. Jika lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan bisa aman, nyaman dan jika lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan nyaman. 



 Lingkungan kerja menurut Islam mencakup 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. Sebagai khalifah, manusia diberi tangung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia.  Khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Khalifah mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam.  Seperti firman Allah dalam Alqur‟an surat al-Qasas:  ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال تَنَس َنِصيبََك ِمَن ٱلدُّۡنيَۖا ُ َّBَال َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحسَ َوٱۡبتَغِ ِفيَمآ َءاتَٰىَك ٱ َ َّBإَِلۡيَكۖ َوَال تَۡبغِ ٱۡلَفَسادَ فِي ٱۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ ُ َّBَن ٱ  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)  Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن  



 dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya.  Ayat di atas dapat simpulkan bahwa Tuhan melarang untuk merusak lingkungan, dan justru sebaliknya yakni ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik dan atau memelihara lingkungannya, serta kita dilarang berlaku semena- semena terhadap makhluk Allah. 1.3.3 Kinerja Karyawan 1. Kinerja Karyawan Menurut (Hasibuan, manajemen sumberdaya manusia, 2002)” Kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas - tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  Adapun indikator teori : 1. Hasil Kerja 2. Kecakapan 3. Pengalaman 4. Kesungguhan 2. Kinerja Karyawan Menurut (Tasmara, 1995)  Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan dzikir untuk mengaktualisasikan 



 sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik/khoiro ummah, Adapun indikator teori : 1. Pengalaman 2. Kerja Keras 3. Kinerja Karyawan Menurut (Suyadi, 1999) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi antara lain ketepatan kerja, tingkat kemampuan dalam bekerja, proses kerja, hasil kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Adapun indikator teori :  1.Ketepatan kerja   2.Tingkat kemampuan dalam bekerja   3.Bertanggung jawab atas pekerjaannya   4.Proses kerja  5.Tanggung Jawab 4. Kinerja Karyawan Menurut (sedarmayanti, 2011) merupakan terjemajan dari performance yang berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat di tunjukan buktinya secara konkrit dan dapat di ukur di bandingkan dengan standar yang telah di ukur. Adapun indikator teori : 



 1. Hasil Kerja 2. Proses manejemen 5. Kinerja Karyawan Menurut (Muafi, 2003) Seorang muslim harus meyakini bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiannya tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang luhur. Oleh karenanya, pribadi muslim yang qonaah seharusnya memiliki motivasi yang positif dan kuat untuk bekerja dengan sebaik- baiknya, mencurahkan segenap potensi dan kemampuan yang dimiliki agar menghasilkan prestasi/kinerja yang tinggi. (Muafi, 2003). Adapun indikator teori : 1. Hasil kerja/kinerja 2. Potensi Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah sebuah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan oleh suatu organisasi dan meminimalisir kerugian atau pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang diberikan. Pandangan Islam terhadap kinerja amatlah positif. Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya tetapi Al- Quran memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan fadhila Allah, yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumbr dari Allah.  Islam juga mendorong umatnya untuk memiliki semangat kerja dan beramal serta menjauhkan dari sikap malas. Artinya setiap pekerjaan yang 



 dilakukan dilaksanakan dengan sadar dalam kerangka mencari ridho Allah semata dan mengoptimalkan seluruh kapasitas dan kemampuan ikhrawi yang berada pada dirinya dalam rangka mengaktualisasikan tujuan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An‟am ayat 132:  ا ِفٍل َعمَّ ا َعِملُواْۚ َوَما َربَُّك ِبَغٰ مَّ ٞت ّمِ  Terjemahanya:”Dan masing-masing orang ada tingkatanya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan dan tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”  Islam juga meningkatkan tuntutan kinerja itu hingga ke tahap kewajipan agama. Oleh itu tahap iman sentiasa dikaitkan oleh Al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik. Ini berarti Islam itu adalah akidah yang mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah.(Abdul, 2008) Berdasarkan dari penjelasan mengenai pandangan islam tentang kinerja yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kinerja menurut Islam adalah suatu tindakan/aktivitas yang dilakukan atas dasar iman dan amal saleh dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat demi mendapatkan ridha dari Allah SWT. 1.4 Grand Teori 1. Teori motivasi Menurut (Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2003) bahwa “motivasi kerja adalah kebutuhan ekonomis untuk mengembangkan diri dalam memeperoleh kemajuan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang adil dalam segala bidang  menciptakan kegairahan kerja seseorang َيۡعَملُونَ َوِلُكّلٖ دََرَجٰ



 agar mereka mau bekerja sama, rasa aman dalam bekerja atau efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.  Adapun indikator dari Teori Motivasi: 1. Kebutuhan ekonomis 2.Mengembangkan diri untuk berkarir dan memperoleh kemajuan  3. Melaksanakan suatu pekerjaan dengan rekan-rekan kerja  4. Adil dalam segala bidang 5. Rasa aman dalam bekerja  2. Teori Lingkungan Kerja Menurut (Basuki, 2005) “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya seperti penerangan, suhu udara, suara bising, ruang gerak dan keamanan”. Adapun indikator dari Teori Lingkungan Kerja:  1.Penerangan    2. Suhu Udara 3. Suara Bising   4. Ruang Gerak 5. Keamanan 3. Kinerja Karyawan Menurut (Suyadi, 1999) “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi antara lain ketepatan kerja, tingkat kemampuan dalam bekerja, proses kerja, hasil kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-



 masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Adapun indikator dari Teori Kinerja Karyawan:  1.Ketepatan kerja   2.Tingkat kemampuan dalam bekerja   3.Bertanggung jawab atas pekerjaannya   4.Proses kerja  5.Tanggung Jawab 1.5 Hipotesis  Menurut V. Wiratna Sujerweni, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka penelitian yang telah dibuat.(V. Wiratna, 2015:68) 1. Hipotesis Kerja/Alternatif (Ha)  H1 =  Diduga Terdapat pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Provinsi sulawesi tenggara H2 =  Diduga Terdapat pengaruh positif Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Provinsi sulawesi tenggara H3 =  Diduga Terdapat pengaruh signifikan antara motivasi dan Suasana kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Provinsi sulawesi tenggara.  1.6 Kerangka Fikir Setiap perusahaan menginginkan perusahaannya tetap bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satu faktor yang menentukannya adalah dari sumber daya manusia yang mengelola dan 



 yang terlibat di dalam perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan akan selalu berupaya supaya sumber daya manusia yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, terutama karyawan, memiliki gairah dan semangat kerja yang tinggi untuk bisa mepertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Karena karyawan yang memiliki gairah dan semangat kerja yang tinggi, tinggi pula kinerjanya.  Kinerja merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup perusahaan karena dengan kinerja, karyawan dapat berprestasi dan semakin kompeten dalam bidang pekerjaannya yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan.  Untuk bisa mendapatkan kinerja karyawan yang tinggi, karyawan harus mendapatkan motivasi yang tinggi pula, baik motivasi dari atasan, reken kerja, ataupun dari dirinya sendiri. Karena motivasi merupakan usaha dan kemauan keras seseorang yang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Motivasi dapat berupa berupa dorongan, dukungan, usaha untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan dalam pekerjaannya. Karena motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi bisa berupa materil, yaitu gaji yang sesuai, tunjangan, bonus; atau non materil, yaitu barang atau benda yang tidak ternilai.  Setelah motivasi lingkungan kerja juga mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung seperti kebersihan di perusahan membuat suasana kerja yang menyenangkan, hubungan dengan rekan kerja yang harmonis, tersedianya 



 fasilitas kerja yang memadai, penerangan/cahaya yang cukup diruangan, sirkulasi udara yang bersih, tidak adanya bunyi yang tidak dikehendaki/kebisingan, bau tidak sedap, dan terjaminnya keamanan.  Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang telah disebutkan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:                           Gambar 1.1 Kerangka Fikir    Pengaruh Motivasi dan Suasana Kerja Terhadap Kinerja Karyawan(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari) 
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