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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran lembaga keuangan mikro dengan menggunakan sistem 

syariah di Indonesia beberapa tahun belakangan terus berkembang di 

masyarakat sangat menarik untuk diteliti. Para praktisi maupun akademisi 

ekonomi syariah banyak meneliti tentang tantangan, potensi serta hambatan 

yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Tantangan 

tersebut dikarenakan masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat 

yang ada di tengah-tengah masyarakat karena membuat masyarakat semakin 

terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Hal tersebut menjadi 

potensi sekaligus tantangan agar lembaga keuangan mikro berbasis syariah 

dapat berkembang lebih pesat dan menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat karena bebas dari maysir, gharar, dan riba serta agar 

kepatuhan syariah (Syariah Compliance) dapat dirasakan oleh masyarakat.  

Terbukanya peluang yang sangat besar bagi lembaga keuangan mikro 

berbasis syariah untuk berkembang sedikit terganjal dengan adanya kasus  

dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya banyak kasus penutupan 

KJKS/BMT yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia diakibatkan oleh 

lemahnya manajemen. Salah satunya pada 26 Juli 2015 kasus penggeledahan 

oleh pihak kepolisian pada kantor BMT Perdana Surya Utama (BMT PSU) 

di Malang karena penggelapan miliaran dana nasabah, dengan penyitaan 

komputer sebagai barang bukti. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya 



2 

 

 

 

kinerja  karyawan yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. 

Padahal untuk memenangkan persaingan dan menghadapi perubahan, sumber 

daya yang dimiliki perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa 

memberikan hasil yang optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kinerja (job performance) tinggi. 

Berdasarkan telaah literatur MSDM, faktor penting yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan (Yukl 1989) 

dan kecerdasan Emosional (Goleman, 1999). Kepemimpinan dipandang 

sangat penting karena dua hal yaitu, adanya kenyataan bahwa penggantian 

pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisas i, 

dan adanya faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisas i 

antara lain kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap 

jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan 

(Yukl, 1989 dalam Wibowo 2011).  

Goleman (1999) mengungkapkan bahwa kecerdasan otak hanya 

menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses 

dalam hidup, dan yang 80% lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatan lain, 

termasuk kecerdasan emosional yang meliputi kemampuan untuk memotivas i 

diri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan 

tidak melebih- lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

beban stress agar tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan 

berdoa. 
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Menurut kajian empiris, bahwa sebagian peneliti menemukan pengaruh 

yang signifikan dan sebagian peneliti lain menemukan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

kepemimpinan transaksional dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan belum bersifat konsklusif.  

Menurut Sekaran (2006) bila hubungan dua variabel belum bersifat 

konklusif maka peneliti berikutnya dapat menempatkan variabel moderasi 

dalam upaya memperjelas hubungan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut 

peneliti menambahkan variabel kompensasi sebagai variabel moderasi, 

dimana pada penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kompensasi 

dapat berperan sebagai variabel moderasi (Danuji dan Rahardhini, 2012; 

Alkadira, 2014).  

Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta (BMT BIF) 

merupakan salah satu BMT yang berdiri lebih dari 20 tahun dengan kantor 

cabang terbanyak di Yogyakarta serta mendapatkan beberapa penghargaan 

dengan skala nasional yaitu  Tahun 2012 mendapatkan penghargaan sebagai 

anggota LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) terbaik se-Indonesia,  

tahun 2013 mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi sebagai BMT 

terbaik di Indonesia, dan tahun 2014 BMT BIF mendapatkan penghargaan 

keuangan tersehat se-Indonesia. Peneliti memilih BMT BIF sebagai objek 

penelitian dikarenakan memiliki kantor cabang terbanyak yaitu 11 kantor 

cabang sehingga dapat menjangkau nasabah kalangan bawah yang tersebar di 
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seluruh wilayah Yogyakarta. Selain itu, BMT BIF cukup representatif untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

B. Perumusan Masalah 

Terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang dibagi 

menjadi beberapa bagian. Pertama, pemimpin merupakan faktor yang penting 

dalam manajemen, sehingga kepemimpinan pemimpin harus sejalan dengan 

visi dan misi perusahaan. Kepemimpinan transaksional adalah suatu proses 

pertukaran yang menyebabkan bawahan mendapat imbalan serta membantu 

bawahannya mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan Menurut 

penelitian yang dilakukan Hartanto (2014) menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transaksional berhubungan positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Kepemimpinan dalam lembaga keuangan mikro syariah masih 

dilandaskan dengan pertukaran manfaat atau timbal balik dari pemimpin 

dengan bawahannya. Berdasarkan pemaparan dan penelitian tersebut, penelit i 

melihat bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transaksiona l 

dengan kinerja karyawan. 

Kedua, faktor penting efektivitas kinerja dalam organisasi yang 

mempengaruhi para karyawan adalah kecerdasan emosional (Emotiona l 

Intelligence). Menurut Mayer dan Salovey (1995) kecerdasan emosiona l 

dapat menjadi sarana atau alat dalam pencapaian tujuan strategis bisnis dan 

pengembangan kinerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian jadmiko 

(2015), mengatakan bahwa kecerdasan emosional karyawan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk itu kecerdasan 
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emosional dari para karyawan menjadi kebutuhan utama agar meningkatkan 

kinerja karyawan itu sendiri yang berujung pada peningkatan kinerja 

perusahaan. Berdasarkan data tersebut, peneliti melihat bahwa terdapat 

hubungan positif  antara kecerdasan emosional dengan kinerja karyawan. 

Permasalahan terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran 

kompensasi dalam mempengaruhi adanya hubungan antara kepemimpinan 

transaksional dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2012:118). Penelit i 

menambahkan variabel kontinjensi ini dengan harapan dapat memperkuat 

hubungan positif antara kepemimpinan transaksional dan kecerdasan 

emosional dengan kinerja karyawan. Berbeda dengan penelitian terdahulu 

yang banyak menghubungkan kompensasi dengan motivasi kerja, gaya 

kepemimpinan dan kepuasan kerja, penelitian ini menghubungkan 

kepemimpinan transaksional dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan dengan kompensasi sebagai variabel moderasi. 

C. Pertanyaan Penelitian  

Dari uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah menjadi 

bukti empiris dalam literatur penelitian, maka peneliti akan merumuskan 

beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yang 

diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan perusahaan 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap 

kinerja ? 

2. Apakah kompensasi dapat memoderasi pengaruh positif kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja ? 

3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja ? 

4. Apakah kompensasi dapat memoderasi pengaruh positif kecerdasan 

emosional terhadap kinerja ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisi hubungan antar 

variabel, serta menguji peran variabel pemoderasi yaitu kompensasi. 

Diharapkan dengan tingginya kompensasi maka dapat meningkatkan kinerja 

karyawan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji serta menganalisis kepemimpinan transaksiona l 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

2. Untuk menguji serta menganalisis kompensasi dapat memoderasi 

pengaruh positif kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 

3. Untuk menguji serta menganalisis kecerdasan emosional berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

4. Untuk menguji serta menganalisis kompensasi dapat memoderasi 

pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap kinerja 
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E. Manfaat Penelitian 

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu: 

1. Manfaat bagi lembaga keuangan yang diteliti, diharapkan dapat 

menjadi pegangan untuk manajemen BMT dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pihak manajemen dalam 

kaitannya penentuan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. 

Selain itu, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengukur 

kecerdasan emosional dari para pegawai serta gaya kepemimpinan yang 

baik untuk karyawan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

kepentingan keilmuan, seperti dalam penelitian yang dilakukan dimasa 

depan dengan variabel yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

mendukung teori yang sudah ada dan pengembangan teori antara 

kompensasi dan kinerja. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan, direplikasi kembali maupun dijadikan sebagai 

referensi penelitian yang baru  dengan menggunakan variabel lain. 

 

 


