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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat ini memasuki era globalisasi yang ditandai dengan banyaknya 

perubahan dan perkembangan yang signifikan pada sektor perekonomian 

terkhususnya pada industri perhotelan. Hal ini menimbulkan tuntutan baru bagi 

tiap industri. Seperti industri dituntut untuk responsif  menghadapi perubahan 

yang terjadi. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada eksternal, tetapi juga 

terdapat perubahan internal. Perubahan internal misalnya seperti ketenagakerjaan. 

Loyalitas sebagai tuntutan dalam sebuah perusahaan akan terwujud apabila unsur-

unsur dalam perusahaan tersebut saling mendukung, baik dari seorang 

karyawannya, lingkungan kerja maupun kebijakan dari perusahaan itu sendiri. 

Selain itu perusahaan dituntut untuk dapat bersikap adil terhadap karyawannya,  

yaitu adanya hubungan timbal balik  yang seimbang antara karyawan perusahaan 

maupun antara perusahaan terhadap karyawannya. Loyalitas merupakan suatu  

kondisi sikap seseorang untuk tetap memegang teguh kesetiaan baik kepada 

perusahaan, atasan, maupun kepada rekan kerja. Diharapkan seorang karyawan 

mempunyai sikap loyalitas yang tinggi sehingga efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik dalam suatu perusahaan 

akan  tercapai dengan baik dalam suatu perusahaan. Bila loyalitas karyawan 

menurun, dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Loyalitas 

karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kinerja
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 perusahaan secara efektif dan efisien. Karyawan yang sudah tidak loyal 

cenderung menunjukkan sikap yang kurang bersemangat dalam bekerja, hal ini 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 Gilsbert (dalam Kadarwati 2003) berpendapat agar karyawan  mempunyai 

loyalitas kerja yang tinggi pada perusahaan dengan jalan mengambil perhatian 

memuji kemajuan, pemindahan, kenaikan upah, promosi jabatan, memberitahukan 

pada karyawan tentang apa yang terjadi pada perusahaan, membiarkannya 

mengerti bagaimana bekerja dengan baik serta mendengarkan keluhan para 

karyawan. Terciptanya loyalitas karyawan yang tinggi menjadi harapan dari 

perusahaan. Perusahaan akan memperlakukan karyawan tidak hanya sebagai 

asetnya namun juga sebagai mitra kerja dalam mencapai tujuan bersama. 

Loyalitas terlihat dari adanya kesediaan karyawan untuk berprestasi, bekerja pada 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, hingga masa pensiun, adanya rasa 

tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, serta diharapkan karyawan 

mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan  oleh 

pimpinan perusahaan  untuk menjaga loyalitas karyawan adalah memberi balas 

jasa. Balas jasa yang diberikan yaitu berupa kompensasi. 

 Kasus terkait loyalitas kerja karyawan tidak hanya dialami oleh Hotel 

Syariah Aziza Solo saja namun kita temui pula di lingkungan sekitar kita. Salah 

satu diantaranya sebanyak 10 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) terjaring razia 

disiplin (Suara merdeka, 16 Maret 2015). Mereka keluyuran di pusat-pusat 

keramaian dan pusat perbelanjaan pada saat jam kerja dan tanpa dilengkapi surat 

izin atau surat tugas. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya loyalitas karyawan 
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terhadap industri. Sehingga industri merasa dirugikan atas tindakan karyawan 

tersebut. 

 Hal ini pun turut dirasakan oleh berbagai industri, salah satunya 

munculnya hotel syariah. Sebenarnya tidak ada yang membedakan hotel berbasis 

syariah dengan hotel konvensional, hanya saja terdapat beberapa perbedaan 

penyajian ataupun aturan saja. Contohnya seperti pada  hotel konvensional kurang 

adanya  aturan yang membatasi  terkait pelayanan, baik makan, minum, serta 

hiburan. Sementara pada hotel syariah membatasi pelayanan, makan, minum, 

yang harus bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta 

pembatasan fasilitas hiburan yang disediakan. Tidak hanya itu, ada seleksi tamu 

dalam pelayanan hotel syariah ini. Namun di hotel syariah pun tentu menerima 

tamu dengan berbagai macam agama tetapi diperuntukkan bagi yang mampu 

menyesuaikan diri dengan syarat dan ketentuan yang hotel berlakukan. Selain itu, 

setiap toilet  harus memfasilitasi air yang cukup untuk bersuci, untuk buang air 

besar maupun kecil bahkan untuk mandi. Hal ini tidak banyak ditemukan pada 

hotel konvensional. Untuk memudahkan bersuci harus disediakannya toilet 

shower tidak hanya tissue. Sering dijumpai pada hotel konvensional yang tidak 

memfasilitasi  hal itu, tentu hal ini kurang ramah  untuk orang islam. Pada setiap 

kamar ditunjukkan arah kiblat, serta tersedia sajadah dan Al-Qur’an untuk 

memudahkan tamu muslim beribadah. Hotel harus mampu menciptakan suasana 

kondusif secara islami, tidak boleh menyediakan fasilitas bar. Salah satu pelopor 

berdirinya hotel syariah di Solo adalah Hotel Syariah Aziza. 
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Hotel  Syariah  Aziza Solo adalah  usaha  makro dibidang perhotelan yang 

berada dibawah  naungan Horison Management. Hotel ini berdiri sejak tahun 

2013 di kota Solo. Berdasar wawancara  yang dilakukan kepada  ibu L selaku 

HRD (Human Resource Development)  Hotel Syariah Aziza Solo menuturkan 

bahwa jumlah keluar masuk karyawan di perusahaan ini cukup banyak meski 

dilakukan perbandingan dengan beberapa hotel konvensional, Hotel Syariah 

Aziza Solo dapat dikatakan persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan yang 

lain.  

Tabel 1.  

Data Karyawan Hotel Syariah Aziza Solo yang Keluar Pada Tahun 2016-

2017 

No Bulan Jumlah Karyawan 

1. Oktober 2016 43 

2. November 2016 42 

3. Desember 2016 40 

4. Januari 2017 39 

 Alasan yang dikemukakan karyawan jika hendak keluar karena karyawan 

telah mendapatkan tawaran kerja dengan jabatan yang lebih tinggi serta gaji yang 

menarik. Namun suasana lingkungan kerja yang islami juga menimbulkan 

pertimbangan bagi diri karyawan untuk keluar dari perusahaan. Karyawan di 

Hotel Syariah Aziza Solo  memiliki kebiasaan yang menarik yaitu, ketika adzan 

dikumandangkan  maka  setiap  karyawan  baik  laki  maupun perempuan 

berusaha  untuk  menyelesaikan pekerjaan mereka dan segera memenuhi 

panggilan sholat. Tak jarang ia akui, satu sama lain antar karyawan saling 

mengingatkan  untuk  mengutamakan  sholat  terlebih  dahulu  daripada  pekerjaan 

mereka. Berbeda  pengalaman  semasa Ibu L bekerja di hotel konvensional, 



5 
 

 

dimana  waktu  sholat  harus dikesampingkan dulu ketimbang pekerjaan. Selain 

itu untuk menambah kegamaan mereka, setiap  minggu tepatnya dihari Jum’at 

para karyawan melakukan pembagian makanan kepada orang yang membutuhkan. 

Hal tersebut merupakan program yang berasal dari inisiatif para karyawan Hotel 

Syariah Aziza Solo.  Berdasar pengakuan itu tak jarang karyawan merasa sulit 

untuk berpindah kerja pada perusahaan lain karena hal itu menimbulkan  rasa 

nyaman tersendiri bagi setiap karyawan. 

 Tetapi karena banyak perubahan kali berlipat-lipat dalam bidang ekonomi 

dan masyarakat di seluruh dunia, definisi loyalitas karyawan telah berubah. 

Sebelumnya loyalitas karyawan diartikan sebagai kapasitas bertahan suatu 

individu dalam yang sama perusahaan untuk jangka waktu yang lama (dalam 

Phrabhakar, 2016). Loyalitas sebagai tuntutan dalam sebuah perusahaan akan 

terwujud apabila unsur-unsur dalam perusahaan tersebut saling mendukung, baik 

dari seorang karyawannya, lingkungan kerja maupun kebijakan dari perusahaan 

itu sendiri. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut membeli saham 

perusahaan, pemberian gaji yang cukup, serta perhatian terhadap kebutuhan 

rohani merupakan langkah – langkah untuk menimbulkan rasa loyal karyawan. 

Selain itu yang dapat meningkatkan loyalitas kerja perusahaan dimana karyawan 

berkerja yaitu  perhatian terhadap karier individu dalam  rencana karier yang telah 

ditentukan, prestasi kerja yang bagus serta tertib dan tepat dalam pemberian upah 

(Manullang, 2004). Salah satu yang mempengaruhi loyalitas seperti yang 

disebutkan oleh Manullang ialah perhatian terhadap kebutuhan rohani. Kebutuhan 

rohani atau kebutuhan yang bersifat kejiwaan seperti halnya beribadah, 
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mendengarkan ceramah agama dan mendengarkan wejangan atau nasihat tentang 

budi pekerti yang luhur. Kebutuhan rohani itu terkait dengan religiusitas. 

Religiusitas ialah keterikatan manusia dalam kehidupan sehari – hari dengan 

agamanya. Claude dan Zamber (dalam Golmohammadian dkk, 2014), mencatat 

bahwa spiritualitas tempat kerja memiliki dampak langsung pada keberhasilan 

perusahaan, karena meningkatkan  produktivitas dan inovasi, dan mengurangi 

relokasi karyawan, stres, kelelahan dan absensi. Namun  penelitian  ini 

berseberangan dengan pernyataan King (dalam Walker, 2008) itu mencatat bahwa 

meskipun agama memainkan peran penting dalam kehidupan dan interaksi 

individu, peneliti mengungkapkan hanya dengan ringan dan rendah bagaimana 

pengaruh agama diwujudkan dalam tempat kerja.  

Glock dan Stark (1994) menggambarkan religiusitas terdiri dari lima aspek 

utama yakni, aspek ritual (syariah), aspek yang melihat individu dalam men-

jalankan kewajiban agama yang dianutnya melalui ritual keagamaan, aspek 

ideologis (aqidah) yakni yang menyangkut kepercayaan individu terhadap 

kebenaran agama-agamanya yang terdapat dalam ajaran Al-qur’an dan Hadist. 

Aspek intelektual (Ilmu) yakni melihat sejauh mana pengetahuan individu tentang 

ajaran agamanya dan menjalankannya atau tidak ilmu yang ia pahami, serta terus 

menerus menambah pengetahuan tentang ajaran agamanya. Aspek pengalaman 

(experiential) yakni aspek yang berkaitan dengan tingkat muslim dalam 

merasakan dan mengalami pengalaman religiusitas, aspek ini mampu diwujudkan 

termasuk perasaan dekat dengan Allah subhanahuwata’ala. Aspek konsekuensi, 
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yakni melihat komitmen individu dengan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan  suatu pertanyaan 

penelitian  yaitu apakah komitmen religiusitas berhubungan dengan loyalitas kerja 

karyawan. Sesuai pada pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian yang ingin 

dilakukan penulis yaitu hubungan antara religiusitas dengan loyalitas kerja 

karyawan. 

B. Tujuan Penelitian 

 Sesuai uraian  latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara komitmen religiusitas dengan loyalitas kerja 

karyawan. 

2. Mengetahui kontribusi komitmen religiusitas terhadap loyalitas kerja 

karyawan. 

3. Mengetahui kondisi komitmen religiusitas. 

4. Mengetahui kondisi loyalitas kerja. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmuwan 

dalam pengembangan keilmuan psikologi industri, serta bermanfaat untuk 

penelitian-penelitian berikutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Manajemen tempat penelitian 

b. Praktisi yang lain. 


