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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya Manusia Merupakan salah satu unsur terpenting dan 

tidak ternilai harganya bagi organisasi maupun perusahaan. manusia 

menjadi asset yang sangat penting karena manusia merupakan unsur yang 

dapat mengendalikan dan bahkan mengembangkan organisasi dari yang 

dahulunya kecil hingga menjadi organisasi atau bahkan perusahaan yang 

besar. Sumber daya manusia yang berkompeten akan sangat memberikan 

kontribusi yang besar bagi organisasi maupun perusahaan. 

Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan demi mampu 

bersaing di era globalisasi saat ini. Organisasi atau disetiap perusahaan 

harus mampu mengoptimalkan bagaimana sumber daya manusia nanti akan 

dikelola.  Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh 

kegiatan  pendayagunaan sumber daya manusia terutama dalam kinerjanya 

(Yusuf, 2015). Namun ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja sumber daya manusia, dan beberapa hal terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja tersebut harus diperhatikan dengan baik.  

Salah satu sumber daya manusia yaitu karyawan. Beberapa tahun yang 

lalu ada beberapa informasi yang disebutkan bahwa banyak sekali 

karyawan-karyawan yang diputus hubungan kerja karena melemahnya 

kinerja para karyawan. Hal ini tidak hanya karena sekedar kontrak kerja 

habis, kurangnya puasnya kompensasi, tunjangan atau bonus, namun ada 
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saja beberapa hal yang mempengaruhi dari diri para karyawan itu sendiri, 

seperti halnya ego dan rasa malas yang sering melekat pada diri sendiri. 

Keberagamaan atau religiusitas dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang, seperti penelitian tentang manajemen dan masalah tentang 

sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hidayat dalam Yusuf (2015) 

bahwa kinerja karyawan terkait dengan latar belakang sikap hidup karyawan 

yang dibentuk oleh suasana religiusitasnya. Religiusitas menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, sehingga seorang pimpinan 

harus mampu memperhatikan aktivitas religiusitas seseorang, 

Spiritualitas seseorang juga pun mempengaruhi kinerja seseorang. 

Karena spiritualitas mendorong seseorang untuk melahirkan kesadaran, baik 

itu kasadaran untuk berperilaku baik, jujur dan bahkan amanah dalam 

melaksanakan tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan Burack dalam 

Arwani (2013) banyak organisasi menempatkan nilai-nilai kejujuran sebagai 

fokus utama yang harus dimiliki. Kesadaran ketuhanan sebagai inti dari 

spiritualitas ini merupakan modal dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang 

diharapkan dapat mewarnai segala aktivitas kehidupannya (Pratama, 2014). 

Dengan berbagai hal di atas, Goro Assalam Hypermarket merupakan 

tempat yang menjual berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, Goro Assalam Hypermarket juga 

harus memiliki sistem pelayanan yang baik agar konsumen merasa nyaman. 

Pimpinan harus menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah 

satu asset yang sangat penting bagi Goro Assalam Hypermarket. Sehingga 
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pimpinan akan selalu memperhatikan kinerja para karyawannya dan bahkan 

meningkatkan kualitas pelayanan para karyawan Goro Assalam 

Hypermarket. 

Dengan berbagai hal tersebut, membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian apakah religiusitas dan spiritualitas memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan di Goro Assalam 

Hypermarket. Dengan berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan 

sebuah penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Religiusitas dan Spiritualitas Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Pada Goro Assalam Hypermarket)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Goro 

Assalam Hypermarket di Surakarta? 

2. Apakah spiritualitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Goro Assalam Hypermarket di Surakarta? 

3. Apakah religiusitas dan spiritualitas berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan Goro Assalam Hypermarket di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif religiusitas terhadap kinerja 

karyawan Goro Assalam Hypermarket di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif spiritualitas terhadap kinerja 

karyawan Goro Assalam Hypermarket di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh simultan religiusitas dan spiritualitas 

terhadap kinerja karyawan Goro Assalam Hypermarket di Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini yaitu akan lebih menguatkan teori dari 

religiusitas dan spiritualitas, sehingga teori religiusitas dan spiritualitas 

menjadi lebih kuat. 

2. Manfaat Praktis 

Membuktikan bagaimana kinerja dari para karyawan Goro 

Assalam Hypermarket. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan 

referensi terkait kinerja karyawan.  

3. Manfaat Bagi penulis 

Memiliki pengalaman ilmiah, melatih pemikiran agar lebih 

memiliki wawasan yang lebih luas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian ini, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Pemikiran, dan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

jenis pengumpulan data dan metode analisis data. 

        BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai obyek penelitian, analisa data, 

serta hasil olah data. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran singkat 

dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


