
 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

I.I. LATAR BELAKANG  

 

Pada dasarnya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia merupakan faktor 

utama agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya 

tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu manusia dalam suatu organisasi juga 

mempunyai peranan antara lain untuk mengetahui input-input yang perlu diambil 

dari lingkungan, cara mendapatkan dan menangkap input-input tersebut 

menggunakan teknologi, mampu mengolah atau mentransformasikan input-input 

tersebut menjadi output-output yang memenuhi publik. Dalam hal ini, untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas selain faktor materi yang 

diberikan oleh perusahaan, juga diperlukan motivasi dalam diri karyawan untuk 

dapat meningkatkan semangat dan kinerja dalam bekerja serta dapat terus 

memberikan yang terbaik bagi perusahaan, karena tanpa didukung oleh semangat 

kerja dan kinerja dari karyawan, maka tujuan dari organisasi sulit dicapai pada 

tingkat yang optimal.  

Umumnya, setiap organisasi perusahaan baik pemerintah maupun swasta, 

bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang 

terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja yang 

optimal. Untuk itu pimpinan suatu organisasi hendaknya berusaha agar karyawan 

mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya.  
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Disinilah pentingnya peranan motivasi untuk mendorong semangat kerja 

dan kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi pada suatu 

organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendorong semangat dan kinerja para 

karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan 

ketrampilan demi terwujudnya tujuan organisasi. Pimpinan yang mengarahkan 

melalui motivasi akan menciptakan kondisi dimana karyawan merasa mendapat 

inspirasi untuk bekerja keras. Selain itu karyawan yang mempunyai motivasi 

tinggi sangat penting jika hasil-hasil kinerja yang tinggi ingin dicapai secara 

konsisten. 

Handoko (2006:252)memberikan pengertian motivasi sebagai keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang 

akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai kepuasan dirinya. Winardi 

(2001: 2)  berpendapat bahwa seseorang yang sangat termotivasi yaitu orang yang 

melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-tujuan produksi 

kesatuan kerjanya dan organisasi dimana ia bekerja. Sedangkan Gomes (1995: 

178) juga memberikan pendapatnya bahwa motivasi akan memberikan inspirasi, 

dorongan, semangat kerja bagi karyawan sehingga terjalin hubungan kerja yang 

baik antara karyawan dan pimpinan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

secara maksimal.Dari beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa motivasi yang 

kuat dalam diri seseorang dalam bekerja dapat berdampak kepada semangat dan 

kinerja mereka. 



 3 

Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat 

dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, 

persistensi pada kegiatan, ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam 

mengahadapi rintangan dan kesulitan, devosi dan pengorbanan untuk mencapai 

tujuan, tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan,  

tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang 

dilakukan, dan  arah sikap terhadap sasaran kegiatan. 

Motivasi yang kuat dalam diri seseorang dapat meningkatkan semangatnya 

serta kinerjanya dalam bekerja dan beraktivitas. Seseorang yang termotivasi 

dalam bekerja, tentunya memiliki berbagai macam kebutuhan yang ingin 

dicapainya, karena jika seseorang tidak memiliki kebutuhan, tentu tidak akan 

menimbulkan motivasi dalam dirinya. Semakin kuat atau besar kebutuhan 

seseorang untuk suatu hal, maka semakin kuat pula motivasi yang akan timbul 

untuk mendapatkannya. Apabila motivasi dalam diri seseorang terus ditingkatkan, 

maka hal ini akan berdampak kepada peningkatan kinerjanya dan 

produktivitasnya dalam bekerja. 

Pada umumnya, motivasi seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah 

atau swasta yang lebih berorientasi pada motif mencari keuntungan adalah untuk 

mendapatkan penghasilan yang besar guna memenuhi berbagai macam kebutuhan 

hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Tetapi dalam 

perkembangannya, banyak bermunculan organisasi-organisasi serta lembaga-

lembaga pemerintah maupun swasta yang tidak berorientasi pada motif mencari 

keuntungan yang disebut sebagai organisasi nirlaba.  
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Salah satu organisasi nirlaba yang banyak bermunculan adalah Lembaga 

Amil Zakat Infaq dan Sodakoh (LAZIS) dimana organisasi ini bekerja 

berdasarkan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.  Pada 

organisasi nirlaba khususya pada LAZIS, juga sangat mengedepankan faktor 

manusia untuk mendukung pencapaian tujuan serta kelancaran kegiatan 

organisasinya. Karena organisasi ini tidak menggunakan motif mencari 

keuntungan dalam kegiatannya, tentu terdapat motivasi yang berbeda pada 

karyawannya ketika memutuskan untuk bekerja dan berkecimpung dalam 

kegiatan organisasinya dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada organisasi 

yang memiliki motif mencari keuntungan dalam usahanya.  

Maslow meneliti bahwa motivasi manusia itu berasal dari dalam diri 

seseorang dan sifatnya tidak dapat dipaksakan, teori ini menekankan bahwa 

manusia terdorong untuk melakukan usaha, untuk memuaskan lima kebutuhan 

yang belum terpuaskan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow, yang dikutip oleh 

Sudrajat ( 2008 ) berpendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau 

hierarki kebutuhan dalam hidupnya, yaitu :  

(1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat 

     dan sex  

(2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi 

     juga mental, psikologikal dan intelektual 

(3) kebutuhan sosial (social needs) 

(4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin 

     dalam berbagai simbol-simbol status dan  
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(5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

     seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

     sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 

Berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh maslow terlihat bahwa 

motivasi yang ada dalam diri seseorang muncul karena mereka ingin memenuhi 

kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan yang sifatnya mendasar sampai 

kebutuhan yang sifatnya tersier. Para karyawan yang bekerja pada organisasi 

LAZIS dalam hal ini tentunya termotivasi karena ingin memenuhi kebutuhan yang 

lain selain untuk memuaskan kebutuhan fisiologis yang salah satunya dapat 

tercukupi dengan materi. Selain itu, motivasi yang tertanam dalam setiap diri 

karyawan dapat dilihat dari jarangnya terjadi penurunan semangat dan kegairahan 

serta produktivitas mereka dalam bekerja walaupun mereka tidak mendapatkan 

keuntungan apapun dalam kegiatannya selain mendapatkan kepuasan batin.   

Menurut Nitisenito ( 2000 : 161 ), terdapat beberapa indikator turunnya 

semangat dan kegairahan kerja karyawan antara lain :Turun atau rendahya 

produktivitas kerja, Tingkat absensi yang naik atau tinggi, Tingkat perpindahan 

karyawan yang tinggi, Tingkat kerusakan yang naik atau tinggi, Kegelisahan di 

mana-mana,  Pemogokan, Tuntutan yang sering kali terjadi 

Berikut ini disajikan data jumlah karyawan Tahun 2009 pada beberapa 

LAZIS yang dijadikan objek dalam penelitian ini : 
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Tabel 1. Jumlah karyawan pada beberapa LAZIS di Bandar Lampung Tahun 2009 

 

No Nama LAZIS Alamat LAZIS Jumlah 

Karyawan 

 

1 

 

DPU-DT Lampung 

Graha MQ Center 

Jln.Diponegoro No170 

TBU B.Lampung 

 

8 

 

2 

 

Rumah Zakat 

Jln. Jendral Sudirman 

Pahoman B.Lampung 

 

 

8 

 

3 

 

LAZIS Dewan Dakwah Lampung 

Masjid Al-Munawarah 

Jln.Imam Bonjol Gg. 

Beringin no.23 

 

4 

 

4 

 

Baitul Mall Hidayatullah 

Jln.Dr. Cipto  

Mangunkusumo No 25 

TBU B.Lampung 

 

5 

 

5 

 

Baitul Umah Unila 

Masjid Alwasii 

Jl.Prof.Dr.Soemantri 

Brojonegoro Unila 

 

5 

 

6 

 

Bazda Provinsi Lampung 

Departemen Agama  

Prov.Lampung Jln.Cut 

Mutia TBUB.Lampung 

 

3 

 Jumlah  33 

Sumber : DPU-DT,RZI,LAZISDewanDakwah,BMH,BaitulUmahUnila,Bazda 

               Lampung 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah satu bagian 

personalia di organisasi LAZIS, ternyata beberapa indikator yang telah 

dikemukakan oleh pakar di atas jarang sekali terjadi atau kecil kemungkinan 

terjadi pada karyawannya. Sehingga hal tersebut tidak berpengaruh pada  

produktivitas dan kegiatan operasional organisasi. Hal ini berbeda dengan 

motivasi sejumlah perusahaan yang berorientasi pada motif mencari keuntungan 

dimana turunnya produktivitas dan semangat kerja masih sering dirasakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Salianti ( 2002 ) tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV.Mahkota Pratama 

di Bandarlampung, menunjukkan bahwa data tingkat absensi karyawan bagian 

produksi tahun 2001 yang masih cukup tinggi dengan rata-rata 3,78 % jauh dari 

standar maksimum tingkat absensi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu dua 

persen. Kemudian jika dilihat dari produktivitas yang terdapat pada  target dan 

realisasi produksi hasil cetakan serta tingkat pencapaian target produksi tahun 

2001, menunjukkan tingkat produktivitas karyawan masih sangat rendah karena 

tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan dengan pencapaian 

rata-rata setiap bulannya 78,6 %. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cendikia (2009) tentang 

hubungan motivasi kerja dengan tingkat kedisplinan perawat PNS dan HHL di 

RSUD Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa sebagian besar perawat PNS dan 

HHL yaitu sebanyak 86 orang (60,99%) mempunyai motivasi kerja sedang, 

sebanyak 31 orang (21,99%) mempunyai motivasi kerja tinggi, dan sisanya 

sebanyak 24 orang (17,02%) mempunyai motivasi kerja rendah. Sedangkan 

tingkat kedisiplinan diperoleh hasil sebanyak 112 orang (80,1%) mempunyai 

tingkat kedisiplinan tinggi dan sebagian kecil sisanya sebanyak 28 orang (19,9%)  

memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. 

Berdasarkan keterangan dan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa 

pada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, masih sering terdapatnya 

penurunan motivasi yang pada akhirnya kinerja mereka menjadi menurun.. 

Mangkunegara (2000:67) memberikan pengertian kinerja yaitu suatu hasil 

kerja yang dihasilkan oleh seorang  karyawan diartikan untuk mencapai tujuan 
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yang diharapkan. Sedangkan Rivai (2006:309) mengatakan bahwa kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa dengan hasil 

kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat 

dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, maka  kinerja karyawan harus dapat 

ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai 

organisasi. 

 Dharma (2003:355) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.: 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

    kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

    kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

    kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu 

    seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

    Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

    kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

Herzberg (1998) mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow 

menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan faktor 

pemuas ( motivation factor ) yang disebut sebagai satisfier atau intrinsic 

motivation dan faktor pemelihara ( maintenance factor ) yang disebut dengan 

disatisfier atau extrinsic motivasion. 
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Faktor pemuas yang disebut juga motivator yang merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang 

tersebut antara lain : Prestasi yang diraih ( achievement ), Pengakuan orang lain  

( recognition ), tanggung jawab ( responsibility ), peluang untuk maju  

( advancement ), kepuasan kerja itu sendiri ( the work it self ), kemungkinan 

pengembangan karir ( the possibility of growth ) 

Sedangkan faktor pemelihara ( maintenance factor ) disebut juga hygiene 

factor merupakan faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk 

memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman 

dan kesehatan. Faktor ini disebut juga dissatifier ( sumber ketidakpuasan ) yang 

merupakan tempat pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke 

dalam faktor ekstrinsik, meliputi : kompensasi, keamanan dan keselamatan kerja, 

kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu dari supevisi teknis dari 

hubungan interpersonal diantara teman sejawat, dengan atasan, dan dengan 

bawahan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2008), mengenai 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pelayanan pegawai ( Studi Pada PT.BNI 

Persero T.bk Kantor Cabang Blitar ), dimana variable motivasi yang digunakan 

antara lain : pengetahuan produk 0.014, disiplin kerja (X2) = 0.045, sikap dan 

tingkah laku yang baik (X3) = 0.038, lingkungan kerja yang baik (X4) = 0.004, 

melakukan pengukuran kinerja pelayanan (X5) = 0.001 dan Budaya Kerja (X6) = 

0.000, walaupun untuk variabel pengetahuan produk dan pengukuran kinerja 

pelayanan untuk koefisien regresi menunjukkan angka minus masing-masing (-

0.810 dan -0.927) namun hasil nampak masih signifikan. 
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           Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2008) dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Tahun 2008 ( Studi Pada UPTD Panti Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi 

Penyandang Cacat Netra Lampung ). Berdasarkan hasil perhitungan uji Chi 

Square, didapat hasil sebesar 19,1874 menunjukkan motivasi kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja pekerja sosial. Hal ini berarti bahwa motivasi 

kerja mempunyai pengaruh yang sedang terhadap kinerja pekerja sosial UPTD 

PSPRPCN Lampung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebesar 

41,20%,  

Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi pada perusahaan provite 

motive dan perusahaan yang bergerak dibidang sosial di atas, maka dapat dilihat 

motivasi dari Herzberg dari aspek faktor pemuas yang terdiri atas tanggung jawab, 

pengakuan orang lain, serta kemungkinan pengembangan karir lebih dominan 

daripada faktor pemelihara dalam memotivasi karyawan ketika bekerja pada suatu 

perusahaan.  

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodakoh merupakan organisasi yang 

berfungsi sebagai penyalur zakat, infaq dan shodakoh dari dan untuk masyarakat 

dimana dalam proses kegiatannya berlandaskan prinsip islam yang berpedoman 

kepada Al-quran dan Hadist nabi untuk kesejahteraan umat. 

 Berdasarkan keterangan dari salah satu LAZIS di Lampung, menyatakan 

bahwa misi dari lembaganya adalah mengoptimalkan potensi umat melalui 

ZISWA untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, 

dakwah, dan sosial menuju masyarakat madani. 
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Berdasarkan misi lembaga seperti ini tentunya berpengaruh kepada 

motivasi karyawan LAZIS dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya. Berikut 

ini data tentang perolehan dan penyaluran fundrising sebagai salah satu dasar 

dalam melihat kinerja karyawan LAZIS. 

 

Tabel 2. Perolehan Fundrising Tahun 2006-2009 ( dalam jutaan rupiah ) 

No Nama LAZIS 2006 2007 2008 2009 

1 DPU-DT Lampung 105,269(2* 279,176 317,691 425,515 

2 Rumah Zakat  (1* 181,671 414,432 

3 LAZIS Dewan Dakwah   60,970 124,630 135,825 

4 Baitul Mall Hidayatullah  (1* 69,390 78,778 

5 Baitul Umah Unila  (1* 40,889 57,927 

6 Bazda Provinsi Lampung 147,533 70,918 112,738 148,501 

 Jumlah 252,802 411,064 847,009 1260,978 

Sumber : Data masing-masing LAZIS 

 

Tabel 3. Penyaluran Fundrising Tahun 2006-2009 ( dalam jutaan rupiah ) 

No Nama LAZIS 2006 2007 2008 2009 

1 DPU-DT Lampung 114,623 253,512 280,460 344,409 

2 Rumah Zakat  (1* 132,619 302,529 

3 LAZIS Dewan Dakwah 33,225 (2* 43,510 107,974 107,127 

4 Baitul Mall Hidayatullah  (1* 55,526 59,827 

5 Baitul Umah Unila  (1* 36,563 49,224 

6 Bazda Provinsi Lampung 144,259 69,565 89,898 92,735 

 Jumlah 292,107 366,587 703,040 955,851 

Sumber : Data masing-masing LAZIS 

Keterangan : 1*   : LAZ baru berdiri tahun 2007 

                             2 *  : Data tahun sebelumnya 
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan 

fundrising dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya kinerja yang baik dari 

karyawan yang bekerja pada LAZ. Peningkatan jumlah fundrising tersebut 

disebabkan kinerja karyawan yang baik dimana mereka berhasil meningkatkan 

jumlah donator yang mempercayakan LAZ sebagai media penyalur zakat, infaq, 

dan shodakoh mereka. Selain itu kinerja juga dapat dilihat dari penyaluran 

fundrising yang terus meningkat dari tahun ke tahun kepada yang membutuhkan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan 

meneliti “Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Lembaga Amil 

Zakat Infaq Dan Shodakoh di Bandar Lampung” 

 

1.2 Permasalahan 

 

Organisasi LAZIS merupakan suatu lembaga yang dalam kegiatannya 

tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan tetapi lebih kepada sosial. Hal 

ini berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Maulani (2008) dan Prihati (2009) terhadap organisasi laba 

menunjukkan motivasi kerja lebih didominasi oleh faktor pemuas daripada faktor 

pemelihara. 

Berdasarkan hal ini, maka dirumuskan permasalahan :” Bagaimanakah 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan yang bekerja pada LAZIS di Bandar  

Lampung?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruhi motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada organisasi LAZIS di Bandar Lampung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi LAZIS di Bandar Lampung agar dapat 

    membina motivasi kerja karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja  

    karyawan pada masa yang akan datang.  

2. Sebagai tambahan informasi bagi dunia pendidikan dan masyarakat tentang 

    motivasi dan kinerja karyawan pada lembaga sosial khususnya LAZIS. 
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