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BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegagalan atau keberhasilan kegiatan perusahaan selalu dihubungkan 

dengan keberadaan pemimpin di suatu perusahaan, pemimpin yang tidak mampu 

melaksanakan tugas dengan tepat dan cermat maka perusahaan akan mengalami 

kesulitan dalam mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan (Palgunanto, Suparno dan Dwityanto, 2010). Sebagaimana berita yang 

dilansir oleh Liputan6.com memberitakan ancaman kebangkrutan yang akan 

melanda perusahaan penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengamat transportasi dari 

Universitas Gajah Mada menilai adanya penurunan kinerja Merpati bukan dipicu 

oleh menurunnya minat penumpang namun Merpati membutuhkan figur 

Independen untuk mengelola perusahaan (Wicaksono, 2014). 

Pemimpin menurut Najib (2015) merupakan individu yang diharapkan 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memberikan sebuah petunjuk kepada 

individu yang lain, dan mampu menentukan individu lain untuk mencapai tujuan 

yang telah ada. Peran utama seorang pemimpin menurut Wibowo (2013) adalah 

mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya agar sukarela mencapai tujuan yang 

sebelumnya telah di tetapkan. Seorang pemimpin juga harus membuat visi misi 

serta memotivasi orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai visi tersebut dan 

mengembangkan keterampilan mereka dengan maksimal.Trioctavia, Hamid dan 

Mukzan (2016) menjelaskan pemimpin memiliki tugas penting yaitu membangun 
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budaya organisasi guna mempermudah perusahaan mencapai visi dan misi yang 

sebelumnya telah ditetapkan. Budaya organisasi memiliki pengertian sebagai 

model perilaku yang terstruktur terdiri dari pola pemikiran, bahasa, tindakan dan 

kebiasan yang dilaksanakan oleh semua anggota organisasi, prinsip-prinsip yang 

dijalankan bersama, kaidah-kaidah, keyakinan, dan asumsi anggota organisasi 

untuk menyelesaikan masalah dan pengaruh di sekitarnya. 

Pemimpin dalam beberapa perusahaan telah mengusahakan penanaman 

nilai-nilai Islam pada karyawan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

55 menjadi landasan yang digunakan pentingnya penanaman nilai-nilai Islam 

diperusahaan. Dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk menyiapkan 

sikap mental untuk memiliki perilaku bertanggung jawab, kompetitif, kooperatif, 

disiplin, bekerja keras, jujur, amanah, mandiri, percaya diri, dan tulus. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Al Habtoor (2001), Yousef (2001). Ali (2005), Ali dan 

Al-Owaihan (2008) menyimpulkan bahwa etika kerja Islam memiliki peran pada 

kinerja yang lebih tinggi dan meluas dalam kemakmuran - kemakmuran 

masyarakat (Rafiki dan Wahab, 2014).Helmy, Labib, dan AbouKhaf (2014) 

menyebutkan nilai-nilai Islam yang terdiri dari konsultasi, saran, kerjasama, 

keadilan, rekonsiliasi dan kebijaksanaan dapat digunakan untuk mencegah dan 

memahami permasalahan yang ada.  

Kenyataan yang ada tidak semua pemimpin mampu menerapkan perilaku 

Islami sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas.com 

memberitakan seorang berinisial L, buruh disalah satu pabrik yang berada di 

Cikarang, Jakarta, di pecat lantaran protes kepada direktur yang melarang shalat di 
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pabrik tempatnya bekerja. L bercerita kejadian bermula ketika dirinya hendak 

shalat pada jam istirahat namun karna mushola penuh sehingga L melaksanakan 

sholat di ruang detektor. Oleh direktur perusahaan, L dibentak yang berujung pada 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Gatra, 2013). Hal ini bukan hanya terjadi 

sekali. Fenomena yang sama kembali terulang namun dengan kasus yang berbeda.  

Dilansir dari Republika.co.id memberitakan salah satu Mall yang ada di 

kota Mataran yaitu TM, oleh managemen TM mendapat teguran dari Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Mataram karena melarang karyawan muslim 

memakai jilbab bagi karyawan yang ada di konter-konter pakaian di TM. 

Larangan berjilbab melanggar Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan 

No. 13/2003 pasal 5 dan 6 sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala 

Dinsosnakertrans. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD yang ada di 

Mataram H Husni Thamrin menegaskan tindakan melarang pemakaian bagi 

karyawan sama dengan anti pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Putra, 

2015).  

Hal ini menjadi perhatian bersama selain Indonesia yang mayoritas 

penduduknya muslim dan sebagian besar karyawan di perusahaan adalah orang 

muslim. Maka seharusnya perusahaan memberikan hak kepada karyawan muslim. 

Namun tidak semua perusahaan melakukan hal demikian. Berita yang dilansir dari 

tim liputan Bisnisukm.com (2013) memberitakan salah satu bisnis yang dikelola 

oleh Ibu Hj. Noor Liesnani Pamella yaitu PAMELLA yang bertempat di 

Yogyakarta melandaskan usahanya dengan keislaman dan sosial. Perkembangan 

usaha pamella sangat dipengaruhi oleh prinsip beramal yang dijalankan seperti 
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kegiatan membagi sembako, donor darah, anak asuh sampai memberi pengobatan 

gratis.  

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gay Hendricks dan Kate 

mengungkapkan rahasia sukses perusahaan kelas dunia di negara maju setelah 

melakukan penelitian selama 25 tahun dengan berbagai eksekutif kelas dunia 

seperti Motorolla General Electric, Jhonson & Jhonson, Silicon Graphics, Canon, 

Honda, dan lain-lain. Hasil penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa mereka 

menerapkan beberapa nilai spiritual dalam menjalankan usahanya. Eksekutif dan 

pengusaha tersebut terbukti secara konsisten menjalankan nilai-nilai spiritual 

(Agustian, 2003). Hasil penelitian Murtaza, Abbas, Raja, Roques, Khalid,  dan 

Mushtaq (2016) menunjukkan bahwa etika kerja Islam memiliki pengaruh positif 

pada perilaku kewarganegaraan organisasional, yang artinya individu dengan etika 

kerja Islam yang tinggi menunjukkan perilaku kewarganegaraan lebih dari pada 

individu yang memiliki etika kerja Islam yang rendah.  

Penelitian ini juga di dukung dengan hasil penelitian Layaliya (2016) di 

Waroeng Steak and Shake yang berada di Yogyakarta menyebutkan bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai kosep perusahaan berbasis spiritual yang disebut 

sebagai spiritual company sebagai basic model menanamkan nilai-nilai Islam 

pada karyawan. Penanaman nilai-nilai Islam di Waroeng steak and shake dengan 

mewajibkan karyawan untuk sholat berjamaah, mengaji setiap hari (one day one 

juz), mengikuti tafsir satu minggu sekali, hafalan surat-surat Al-Qur’an dan 

banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai 

keagamaan bagi karyawan. 



5 

 

 

 

Perusahaan yang dimiliki Haryanto memiliki prinsip mengutamakan sholat 

dalam lingkungan kerjanya. Sebagaimana yang dilansir dari Dream.co.id (2015) 

memberitakan  Perusahaan otobus PO Haryanto adalah salah satu transportasi 

darat yang melayani pemberangkatan penumpang di malam hari, perusahaan ini 

memiliki kebijakan yaitu mewajibkan para supir bus untuk memberikan 

kesempatan bagi penumpang bus untuk melaksanakan shalat lima waktu terutama 

shalat subuh dan apabila supir bus melanggar akan diberlakukan sanksi dengan 

tidak memberikan gaji untuk satu kali perjalan tersebut. Berdasarkan pemaparan 

diatas maka rumusan masalaah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran 

kepemimpinan dalam perusahaan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman?”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripikan Peranan Pemimpin 

dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam di perusahaan.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dibidang 

psikologi industri tentang peran pemimpin. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan  

 Memberikan  sumbangan informasi dan pemikiran sebagai 

bahan upaya pengembangan nilai-nilai  islam di perusahaan. 
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b. Bagi Peneliti selanjutnya  

 Dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan implementasi 

nilai-nilai Islam di perusahaan. 

  




