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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menghadapi persaingan pasar global yang tidak menentu saat ini 

perusahaan di tuntut untuk lebih kreatif dalam mengatur dan 

memanajemen usahanya. karena persaingan antara perusahaan yang 

semakin ketat, tidak hanya dalam satu wilayah negara tetapi juga antar 

perusahaan international. Hal ini memaksa perusahaan untuk memiliki 

sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan persaingan 

tersebut sekaligus mampu mengubah tantangan yang ada menjadi sebuah 

kesempatan usaha. Kesadaran pemangku usaha akan pentingnya 

sumberdaya manusia sebagai aset yang paling berharga menjadi kebutuhan 

perusahaan karena kemampuan sumberdaya manusia yang mudah untuk 

adaptasi dalam ketidak pastian iklim perusahaan, sehingga perusahaan 

mampu mencapai tujuan yang di impikan dalam berorganisasi. Maka dari 

itulah perusahaan harus mampu menjaga sumberdaya manusia yang 

unggul agar tetap loyal terhadap perusahaan. 

Salah satu hal penting untuk mengembangkan perusahaan 

dibutuhkan peran dan kontribusi Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM). Manajemen SDM berfungsi untuk untuk mengelola manusia, 

baik dalam perusahaan maupun organisasi. hal ini menjadi penting karena 

unsur manusia dalam sebuah perusahaan adalah penggerak utama 

berjalannya aktifitas perusahaan. Jika manusia tidak dapat bekerja sama / 
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diatur dengan maksimal maka tidak mungkin iklim perusahaan menjadi 

kondusif.  

Melihat besarnya peran sumber daya manusia dalam lingkungan 

sebuah organisasi sebagai penunjang tercapainya tujuan dan harapan, 

organisasi harus peka dalam memahami situasi sumber daya manusia guna 

terjaganya kualitas dan meningkatnya kinerja karyawan agar fungsi 

organisasi tetap berjalan sebagai mestinya. Kinerja perusahaan dapat 

dikatakan maksimal bila didukung dengan baiknya tingkat kualitas MSDM 

yang di miliki perusahaan, upaya meningkatkan kinerja SDM salah 

satunya dengan memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai 

budaya organisasi perusahaan agar karyawan mudah memahami tugas  

yang dibebankan kepadanya. Budaya organisasi yang kuat akan  

mengarahkan kepada kinerja yang baik dalam sebuah organiasasi, karena 

dengan adanya budaya organisasi dapat mmpengaruhi prilaku karyawan 

sehingga dapat membantu untuk mempermudah tugas dan tanggung 

jawabnya Adewale dan Anthonia (2013).  

Ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja 

salah satunya yaitu spiritualitas yang dimiliki oleh SDM yang dapat 

didefinisikan sebagai penghayatan terhadap norma dan nilai yang 

mendorong pemeluknya untuk berbuat baik dan bertanggung jawab atas 

segala perbuatannya, serta selalu berusaha untuk menjadi individu yang 

lebih baik. Menurut Jalaluddin (2008:12) Menyatakan bahwa spiritualitas 

memiliki makna bahwa manusia harus mematuhi dan memegang dasar 
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tuntunannya secara baik. Spiritualitas berfungsi sebagai pondasi bagi 

setiap manusia dalam menjalankan kehidupan sehari hari. 

Spiritualitas ditempat kerja memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kinerja sebuah organisasi karena spiritualitas memberikan 

rasa lebih bermakna dalam hidup dan meningkatkan rasa kebersamaan 

dalam lingkup komunitas. Menurut Malikrhbehestifar dan zare (2013) 

spiritualitas merupakan nilai yang dipegang teguh dan dapat membantu 

menemukan tujuan hidup utama dari individu, dan berkembang menjadi 

hubungan kerja yang kebih erat antar karyawan kemudian keyakian dan 

nilai-nilai organisasi menjadi selaras. Menurut Hakim dan Wijayanto 

(2007:44) Spiritualitas dapat mendongkrak produktifitas kerja karyawan 

dengan memotivasi dan memperkuat spiritualitas karyawan. Meningkatkan 

spiritualitas karyawan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan berbagai 

goncangan jiwa, khususnya yang disebabkan oleh berbagai permasalahan 

yang timbul di lingkungan kerja. Spiritualitas yang tangguh mampu 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Setiap orgnisasi memiliki tujuan untuk terus mengembangkan dan 

memajukan organisasinya agar bisa tetap berjalan sesuai harapan, salah 

satu cara mengukur apakah tujuan sebuah organisasi sudah tercapai dapat 

ditinjau dengan kinerja keseluruhan yang telah dihasilkan oleh organisasi 

tersebut, Prawirosentono (1999:12) Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh individu atau organisasi sesuai dengan struktural yang 

ada, guna tercapainya tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan etika ataupun moral. 
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Setiap organisasi selalu memiliki  harapan keberhasilan organisasi, 

begitu juga pada umumnya setiap karyawan memiliki harapan yang sama 

yaitu tercapainya tujuan organisasi, agar para karyawan dapat bekerja dan 

tujuan organisasi tercapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan 

jangka panjang, maka perlu upaya perusahaan untuk mewujudkan 

tujuannya dengan meningkatkan  kinerja karyawan. Kota Malang terkenal 

dengan aneka kulinernya, dan membuat kota ini sangat kaya dengan 

berbagai jenis makanan khas dalam dan luar negeri. Resto Ayam Goreng 

Nelongso adalah salah satu rumah makan yang cukup terkenal di kota 

Malang.  Resto Ayam Goreng Nelongso memiliki sejarah yang cukup 

panjang dari awal merintis sejak awal februari 2013 yang hanya memiliki 

satu outlet berukuran kecil 2x3 M dengan menyewa sepetak pujasera di 

Jl.Sukarno Hatta Malang. Saat ini Resto Ayam Goreng Nelongso sudah 

memiliki 11 outlet yang tersebar diwilayah kota Malang dan Surabaya. 

  Resto Ayam Goreng Nelongso mengalami penurunan laba dan 

mendapat banyak keluhan dari konsumen karena lamanya pelayanan dan 

rasa masakan yang tidak konsisten. Permasalahan ini diduga karena 

terjadinya kualitas produk yang tidak stabil melalui dari rasa masakan, 

ukuran standart setiap potong, bahkan tidak jarang mengalami kegosongan 

karena terlalu lama proses penggorengan ayam. Selain kualitas yang tidak 

stabil, kuantitas produk juga mengalami fluktuasi, yang seharusnya setiap 

harinya minimal mampu memproduksi 1350 potong ayam goreng, dengan 

rincian bagian shift malam 300 potong (jam kerja 00.00 – 08.00 wib), shift 

pagi 500 potong (jam kerja 08.00-16.00 wib), dan shift sore 550 potong 
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(jam kerja 16.00-24.00 wib) jika di total 11 outlet menjadi 13.850 potong 

ayam dan bila sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) dengan 

25 hari kerja setiap bulannya paling tidak karyawan harus mampu 

memproduksi 371.250 potong. 

  Karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso setiap harinya hanya 

mampu memproduksi 1100 sampai 1250 potong peroutletnya. Data di atas 

menunjukan bahwa produksi karyawan masih belum mencapai standart 

operasinoal sehingga mengakibatkan jumlah antrian pesanan menumpuk 

dan tidak jarang konsumen yang mengeluh hingga membatalkan 

pesananya. Kualitas dan kuantitas yang tidak stabil diduga karena kurang 

disiplinnya karyawan dalam mengatur ritme jadwal produksi termasuk 

waktu penggorengan yang tidak sesuai standart opesarional yang 

seharusnya menggoreng ayam membutuhkan waktu 30 menit, tetapi 

karyawan tidak mengikuti prosedur dan hanya mengira-ngira saja. 

sehinggal mengakibatkan hasil dari produksi tidak setabil atau fluktuasi. 

Tabel 1.1 

 Data Kinerja 11 Outlet Resto Ayam Goreng Nelongso Tahun 2017 

No Bulan Target Produksi 

Ayam Goreng 

Layak Jual Tidak layak 

1 Jun-17 371.250 potong 367.675 potong 8.625 potong 

2 Jul-17 371.250 potong 350.957 potong 9.225 potong 

3 Agu-17 371.250 potong 349.378 potong 9.250 potong 

4 Sep-17 371.250 potong 344.525 potong 9.923 potong 

5 Okt-17 371.250 potong 359.050 potong 9.608 potong 

6 Nov-17 371.250 potong 340.957 potong 8.291 potong 

Sumber : Dokumentasi Resto Ayam Goreng Nelongso 2017 

Hal yang menjadikan Resto Ayam Goreng Nelongso berbeda 

dengan rumah makan disekitarnya terletak pada konsep pendekatan 

spiritualitas yang di terapkan oleh pihak menejemen, termasuk pada sistem 
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yang di terapkan untuk semua karyawan yaitu setiap hari sebelum 

melakukan aktifitas organisasi semua karwayan wajib melakukan brifing 

dan berdoa memohon kepada sang penciptanya agar diberi kelancaran 

dalam melaksanakan tugas organisasi. Perusahaan mengharapkan dengan 

pendekatan nilai spiritualitas mampu meningkatkan kesadaran yang kuat 

tentang tujuan individu, mau saling membantu dan berprilaku baik bagi 

orang lain, saling percaya, menghormati antar karyawan dan memiliki sifat 

terbuka untuk menyampaikan ide atau kreatifitas agar mempermudah 

pekerjaan karena kesemua kegiatan perusahaan saling berkaitan.  

Manajer Human Resource Development (HRD) menyampaikan 

bahwa perusahaan mengalami masalah mengenai karyawan yang kurang 

professional dalam bekerja walaupun telah menerapkan system pendekatan 

spiritualitas, karyawan masih saja melangar nilai-nilai dan peraturan 

perusahaan salah satunya karyawan masih kurang peduli terhadap sesama 

rekan kerja, mereka beralasan bahwa yang terpenting adalah pekerjaannya 

selesai tidak peduli rekan kerja yang lain masih memiliki tugas yang 

membutuhkan bantuan dari rekan kerjanya dan tidak jarang dengan kurang 

kepedulian karyawan mengakibatkan hubungan personal sesama karyawan 

menjadi kurang baik. Selain itu juga ketika manajer tidak mengawasi 

kegiatan produksi, karyawan sering bekerja asal asalan bahkan mengambil 

makanan yang di jual untuk para konsumen sehingga menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan, perusahaan juga menilai bahwa karyawan 

kurang terbuka dan memilih diam mengenai masalah yang terjadi di dalam 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa spiritualitas 

memiliki salah satu peranan penting sebagai penyempurna aktivitas kerja 

yang harus dimiliki oleh karyawan selain memiliki kemampuan 

kecerdasan emosional dan logika. Pekerja yang memiliki tingkat 

spiritualitas yang tinggi, mampu menghadapi ujian atau depresi yang 

dihadapi dijadikan sebagai cobaan atau memperkuat tingkat kedewasaan 

Hakin dan Wijayanto (2007:44). Harapannya agar setiap karyawan 

memiliki sikap disiplin, jujur dan mampu menghayati nilai nilai yang 

harus dilakukan setiap individu dalam sebuah organisasi. Sehingga 

tercapainya tujuan dari visi misi yang telah di tetapkan.  

Resto ayam goreng nolengso memiliki budaya yang kurang terbuka 

terhadap karyawannya kebesan untuk berpendapat dan memberikan ruang 

untuk menyampaikan ide-ide inovatif masih dibatasi hanya untuk 

karyawan yang berposisi kapten dan manajer keatas yang diberikan ruang 

dan kesempatan untuk menyampaikan ide inovatifnya mengenai 

perkembangan perusahaan, perusahaan berpendapat bahwa karyawan yang 

masih di level bawah masukan dan ide inovatifnya dinilai kurang matang 

dan alasan paling mendasar pengalaman mereka masih sedikit.  

Perusahaan mengakui kurang bisa mengontrol mengenai kualitas, 

kerapian dan pelayanan terhadap konsumen di karenakan keterbatasan 

perusahaan untuk mengevaluasi setiap outlet-nya mengakibatkan kualitas 

dan layanan karyawan mengalami flukutasi, menurut salah satu karyawan 

mengatakan evaluasi yang dilakukan oleh manajer quality control di setiap 

outlet hanya 3 kali selama satu bulan, sedangkan semua outlet nelongso 
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buka 24 jam setiap harinya, dengan intensitas kegiatan produksi yang 

sangat padat dan tanpa henti dirasa kurang efektif dan menjadikan ketidak 

stabilan kualitas layanan kepada konsumen. Dengan data di atas 

menjelaskan bahwa perusahaan kurang peduli terhadap hasil dan proses 

atau teknis berjalannya perusahaan. 

Karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso beranggapan kebijakan-

kebijakan perusahaan yang tidak memperdulikan dampaknya terhadap 

karyawan, mereka merasa ditekan dan dipaksa dengan kebijakan 

perusahaan bahwa karyawan harus melakukan promosi di sosial media dan 

membagikan brousur di luar jam kerja tanpa ada tambahan bonus. Masalah 

lainnya, perusahaan menuntut karyawan supaya bekerja secara tim akan 

tetapi pembagian dan pengorganisasian yang dilakukan di rasa karyawan 

tidak efektif termasuk perolingan karyawan shift yang sering di pindah 

waktu kerja bahkan ke outlet lain sehingga menyulitkan karyawan untuk 

melakukan penyesuian saat bekerja. 

Pihak peruahaan Resto Ayam Goreng Nelongso membuka jenjang 

karir bagi setiap karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun dan 

memiliki kinerja yang baik, akan tetapi secara pengaplikasianya 

perusahaan dinilai karyawan pilih kasih karena yang sering mendapat 

perhatian dan keuntungan merupakan karyawan yang memiliki hubungan 

personal lebih dekat dengan atasan di bandingkan karyawan yang 

kompetitif dan memiliki kinerja baik. Perusahaan juga sering merubah 

kebijakan dengan berdalih memperbaiki kualitas dan layanan kepada 

konsumen akan tetapi kebijakan dan peraturan membuat karyawan 
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kebingungan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang berubah-ubah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat 

secara empiris mengenai pengaruh spiritualitas dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan, karena menurut penulis setiap karyawan 

memiliki peran penting di dalam kualitas produk makanan yang di 

hasilkan oleh Resto Ayam Goreng Nelongso. Berdasarkan latar bekalang 

di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang " Pengaruh Spiritualitas 

dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Resto Ayam 

Goreng Nelongso” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana spiritualitas karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso? 

2. Bagaimana budaya organisasi karyawan Resto Ayam Goreng 

Nelongao? 

3. Bagaimana kinerja karyawan di Resto Ayam Goreng Nelongso? 

4. Apakah spiritualitas dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso? 

5. Diantara spiritualitas dan budaya organisasi manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Resto Ayam Goreng 

Nelongso? 
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C. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan spiritualitas karyawan Resto Ayam Goreng 

Nelongso. 

2. Mendiskripsikan budaya organisasi karyawan Resto Ayam Goreng 

Nelongso. 

3. Mendeskripsikan kinerja karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso. 

4. Untuk menganalisis pengaruh spiritualitas dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso. 

5. Untuk menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi fokus maka dibutuhkan batasan masalah, 

dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dibatasi pada karyawan di posisi chef Resto Ayam 

Goreng Nelongso yang telah bekerja minimal 1 tahun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna 

bagi semua pihak yang berhubungan dengan topik yang penulis tulis, dan 

diharapkan bisa menjadi referensi untuk menghasilkan data yang lebih 

sempurna lagi. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai 

berikut.  
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1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan untuk dijadikan bahan pemikiran dalam merancang strategi 

agar kinerja karyawannya lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi penelitian lain  

Untuk penelitian lain diharapkan berguna sebagai bahan 

masukan dan penelitian berikutnya dan dapat menambah wawasan 

yang dapat menambah pengetahuan tentang spiritualitas, budaya 

organisasi dan kinerja karyawan. 


