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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Sebuah Organisasi dalam mempertahankan esksitensinya untuk mencapai 

tujuan memerlukan strategi yang efektif. Salah satunya adalah pemanfaatan sumber 

daya organisasi yang tepat guna. Sumber daya tersebut tidak hanya berupa aset 

bangunan atau aset financial, melainkan manusia (karyawan) merupakan aset krusial 

dalam organisasi. Human Capital atau karyawan merupakan salah satu komponen 

utama dari intelectual capital yang dimiliki oleh perusahaan Selama ini penilaian 

terhadap kinerja perusahaan lebih banyak menggunakan sumber daya fisik, padahal 

menjadi dasar penggerak perusahaan adalah sumber daya manusia dengan segala 

pengetahuan, ide dan inovasi yang dimilikinya. Sehingga human capital menjadi inti 

dari sebuah perusahaan.    

Sumber daya manusia (karyawan) dalam perusahaan memiliki keahlian, 

pembelajaran, pengetahuan, pengalaman dan karakter. Karyawan memiliki tiga factor 

yakni karakter, atau sifat yang dibawa ke pekerjaan. Karakter yang dimaksut adalah 

energy, sikap positif, keandalan dan lain-lain. Kedua kemampuan seseorang untuk 

belajar. Ketiga motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan yaitu semangat tim 

dan orientasi tujuan organisasi. Karakter, perilaku atau sifat yang dilakukan di tempat 

kerja merupakan etos kerja. Meliputi etika yang harus dibawa ditempat kerja, disiplin, 

jujur, tanggung jawab, tekun, sabar, berwawasan, kreatif, bersemangat, mampu bekerja 

sama, sadar lingkungan, loyal, dedikasi, dan bersikap santun (Sylvana, 2014) 

Pentingnya peran etos kerja pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan 

harus focus pada peningkatan etos kerja karyawan. Semakin meningkat etos kerja 

karyawan maka akan semakin optimal kinerja perusahaan. Tercapai tujuan dari 

perusahaan. Etos kerja yang akan emmberikan motif kerja pada seseorang adalah nilai-

nilai moral spiritual. Nilai-nilai itu antara lain adalah kejujuran (shiddiq), kepercayaan 

(amanah), kecerdasan (fathonah), bekerja sama (tabligh). Nilai-nilai moral ini jika 

dipahami dan diimplementasikan dalam kerja maka akan memacu kinerjanya (Djasuli 

dan Harwida, 2012)  
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Berbagai faktor yang mempengaruhi etos kerja karyawan. Menurut Anoraga 

terdapat 7 faktor yaitu agama, budaya, spsoal politik, kondisi lingkungan geografis, 

pendidikan, struktur ekonomi dan motivasi insintrik. Budaya organisasi dikatakan 

sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap etos kerja karena budaya 

organisasi membawa nilai-nilai terhadap individu. Nilai-nilai tersebut akan 

menimbulkan keputusan untuk berperilaku di dalam organisasi. Budaya organisasi 

melibatkan asumsi. Asumsi ini mengatakan kepada individu bagaimana berpersepsi, 

berpikir, berperasaan mengenai pekerjaan, tujuan pekerjaan, hubungan anatar manusia, 

dan kinerja rekan kerja (Ivancevich, 2006). 

Budaya organisasi menjadi komponen vital dalam proses internal organisasi. 

Menurut Schein dalam Osman (2010) merupakan pola asusmsi dasar yang ditemukan 

atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi mereka belajar menyelesaikan 

problem-problem menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan berintegrasi 

dengan lingkungan internal. Budaya organisasi pada Universitas Darul Ulum Jombang 

telah ada sejak berdiri. Fokus pada internal sumber daya manusia dengan menguatakan 

nilai keimanan yang kuat, Universitas Darul Ulum Jombang memperkuat pembentukan 

karakter sumber daya manuasianya dengan spiritualitas yang kuat pula.  

Spiritualitas kerja bukan hanya sekedar membawa agama di saat bekerja. 

Melainkan spiritualitas kerja ini membawa kesadaran secara penuh yang ditanamkan 

pada diri individu untuk memaknai arti bekerja. Makna bekerja tidak hanya mencari 

nafkah, namuns ebagai mengekspresikan keinginan diri untuk mencari makna dan 

tujuan hidup. Setiap manusia menginginkan tujuan hidup yang baik. Spiritualitas akan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Sehingga spiritualitas 

memperkuat penerapan budaya organisasi guna untuk meningkatkan etos kerja 

karyawan. Oleh karena pemenuhan kebutuhan spiritualitas ini disadari bahwa kepuasan 

dan kebutuhan hidup terus diupayakan oleh perusahaan, dapat menciptakan atmosfer 

yang kondusif bagi karyawan yang bekerja sebaik mungkin. Perusahaan yang ingin 

berhasil harus berupaya sebaik-baiknya untuk emmenuhi kebutuhan spiritual tersebut 

(Bagir, 2003) 

Peneliti dalam menganalisa budaya organisasi Universitas Darul Ulum 

Jombang menggunakan teori Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) 

milik Cameron dan Quinn (1999). Pendekatan teori ini menganalisis budaya organisasi 

berdasarkan kerangka persaingan nilai (competing values framework) dimana 

klasifikasi budaya terbagi menjadi empat dimensi budaya yang dominan, yaitu budaya 
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klan (clan culture), budaya pasar (market culture), budaya hierarki (hierarchy culture) 

dan budaya adhokrasi (adhocracy culture). Keempat tipe budaya dominan tersebut 

memiliki perbedaan kriteria. Dilihat dari lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, 

manajemen dan perekat organisasi. Masing-masing budaya akan terlihat budaya yang 

lebih fokus ke internal organisasi dan budaya yang cenderung fokus ke eksternal 

organisasi.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui : 

1. Bagaimana budaya organisasi, etos kerja dan spiritualitas kerja karyawan di 

Universitas Darul Ulum Jombang 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh pada etos kerja karyawan? 

3. Apakah spiritualitas mampu memberikan memoderasi pengaruh budaya organisasi 

terhadap etos kerja karyawan?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan budaya organisasi, etos kerja dan spiritualitas kerja karyawan 

di Universitas Darul Ulum Jombang. 

2. Menguji pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap etos kerja karyawan 

Universitas Darul Ulum Jombang. 

3. Menguji spiritualitas kerja karyawan yang memoderasi pengaruh anatara 

budaya organisasi terhadap etos kerja karyawan Universitas Darul Ulum 

Jombang. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

a. penelitian ini menggunakan teori analisa budaya organisasi dengan 

pendekatan kerangka persaingan nilai milik Robert Quin dan Kim Cameron 

untuk mengetahui tipe budaya organisasi yang berpengaruh kuat terhadap 

etos kerja karyawan.  

b. Penelitian ini menggunakan variabel spiritualitas untuk mengetahui 

menguatkan atau melemahkan pengaruh budaya organisasi terhadap etos 

kerja karyawan.  
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2. Manfaat Aplikatif : Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi budaya organisasi di Universitas Darul Ulum Jombang dalam 

melakukan perubahan-perubahan budaya guna meningkatkan etos kerja 

karyawan.   

 


