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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karyawan mempunyai peran penting bagi kemajuan suatu organisasi 

bisnis. Karyawan mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan 

sumber daya lain yang dimiliki oleh suatu organisasi bisnis. Manusia 

mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang menjadi lebih baik 

dan kondisi tersebut penting untuk kemajuan dari suatu organisasi bisnis.  

Kunci sukses dari pertumbuhan organisasi bisnis salah satunya ialah 

kemampuan dalam hal merekrut, mengembangkan serta mempertahankan 

sumber daya manusia. Dalam kondisi ini sumber daya manusia diharapkan 

tidak hanya mempunyai skill saja, melainkan juga harus mempunyai sikap 

loyal kepada tempat kerjanya.  

Menurut Siagian (seperti dikutip Simbolon, 2015: 4) menyatakan 

bahwa loyalitas karyawan adalah suatu kecondongan karyawan untuk tidak 

pindah ke perusahaan atau organisasi bisnis lain. Loyalitas bisa muncul dari 

berbagai faktor dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis, yang salah 

satunya yaitu karena adanya kepuasan kerja karyawan yang tinggi. 

Supriyanto dan Machfudz (2010: 109) mengatakan bahwa kepuasan kerja  

dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan mempertahankan karyawan 

untuk tetap bekerja di suatu perusahaan atau organisasi bisnis.  

Kepuasan kerja menurut Afandi (2018: 73) adalah suatu efektifitas atau 

respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Seorang karyawan 

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi maka akan mempunyai 
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pandangan yang positif tentang pekerjaannya. Sedangkan karyawan dengan 

tingkat kepuasan kerja yang rendah maka akan mempunyai pandangan yang 

negatif tentang pekerjaannya. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur 

kepuasan kerja antara lain adalah pekerjaan itu sendiri, gaji/upah, promosi, 

pengawas, dan rekan kerja. Dalam Islam kepuasan kerja adalah suatu 

keadaan syukur terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Selain kepuasan kerja karyawan, terdapat faktor lain yang mempunyai 

pengaruh terhadap loyalitas karyawan adalah motivasi kerja. Motivasi 

sendiri terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di 

suatu organisasi bisnis. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

mendorong diri karyawan untuk mencapai tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2014: 61). Motivasi kerja merupakan suatu sikap kerja 

yang penting. Seseorang karyawan ketika mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi maka seseorang tersebut akan mempunyai hasrat yang lebih besar 

untuk tetap bekerja/loyal di suatu organisasi bisnis.  

Dalam ajaran Islam sendiri memotivasi umatnya untuk bekerja 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bekerja menurut 

pandangan Islam yaitu tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi 

bekerja dengan niat yaitu untuk ibadah. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam 

memotivasi umatnya untuk bekerja. Apabila bekerja, seorang muslim 

diharapkan mempunyai motivasi kerja Islami di dalam dirinya. Motivasi 

kerja Islami menurut Rahman (seperti dikutip Anoraga, 2015: 533) 

menyatakan bahwa motivasi kerja Islami ialah komitmen terkait pekerjaan 

yang berasal dari hubungan seorang karyawan dengan Tuhannya. Seorang 
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karyawan muslim bekerja selain bertujuan untuk mendapatkan harta namun 

juga bertujuan untuk mendapat amal baik (pahala) untuk dunia dan akhirat.  

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor terbentuknya perilaku 

loyalitas pada seorang karyawan. Ketika seorang karyawan memperoleh 

kepuasan kerja yang tinggi, maka karyawan tersebut akan memberikan 

kemampuannya dan pelayanan yang maksimal. Namun, ketika karyawan 

tidak merasakan kepuasan maka kemampuan dan peranan yang mereka 

berikan kepada suatu organisasi bisnis akan kurang maksimal sehingga 

dapat menghambat perkembangan dari organisasi bisnis tersebut. Selain 

faktor kepuasan kerja, faktor motivasi kerja Islami dipandang mempunyai 

peran dalam meningkatkan loyalitas seorang karyawan pada suatu 

organisasi bisnis. Ketika seorang karyawan mempunyai motivasi kerja 

Islami yang tinggi maka karyawan tersebut akan mempunyai sikap loyal 

terhadap organisasi bisnis tempatnya bekerja. 

Pada zaman sekarang ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satunya ialah bisnis 

kuliner yang berkembang pesat dari waktu-kewaktu. Bisnis kuliner menjadi 

ladang bisnis yang menarik minat banyak orang. Hal ini disebabkan peluang 

bisnis pada sektor makanan lumayan menggiurkan. Selama manusia masih 

membutuhkan makanan, maka peluang bisnis di sektor makanan sangat 

terbuka. Terdapat banyak bisnis-bisnis kuliner yang ada di Indonesia antara 

lain seperti restoran, cafe dan  bisnis kuliner lainnya. 

Cafe termasuk salah satu bentuk bisnis yang bergerak dibidang kuliner 

yang didirikan dengan tujuan bisnis. Pada zaman sekarang ini terdapat 
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banyak inovasi dibidang bisnis cafe yang salah satunya yaitu dengan 

mengkombinasikan usaha cafe dengan suasana pedesaan, pegunungan yang 

masih alami. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung 

tempat tersebut. Salah satu cafe yang memadukan usahanya dengan suasana 

pedesaan atau persawahan ialah Cafe Sawah Pujon Malang.  

Cafe Sawah Pujon Malang adalah salah satu organisasi bisnis  yang 

bergerak dibidang kuliner dengan memadukan suasana persawahan yang 

alami. Cafe Sawah Pujon Malang mempunyai banyak karyawan dalam 

melancarkan kegiatan operasionalnya yang mayoritas karyawannya yaitu 

beragama Islam. Tetapi, cafe sawah juga pernah mempunyai suatu 

permasalahan yaitu dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang 

bekerja di tempat tersebut 

Pada Cafe Sawah Pujon Malang terjadi suatu fenomena yaitu terdapat 

banyak karyawan yang keluar. Keluarnya karyawan tentu merugikan pihak 

cafe, karena pihak cafe harus melakukan perekrutan dan memberikan 

pelatihan-pelatihan ulang kepada karyawan yang baru. Berikut data 

karyawan pada Cafe Sawah Pujon Malang pada tahun 2017-2019. 

Tabel 1.1 Jumlah karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang 

No Tahun Jumlah Karyawan 

1 2017 98 Karyawan 

2 2018 52 Karyawan 

3 2019 94 Karyawan 

Sumber: HRD Cafe Sawah Pujon Malang, 2019 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat tingkat keluar karyawan 

di Cafe Sawah Pujon Malang. Pada tahun 2017 jumlah seluruh karyawan 

yaitu 98 karyawan dan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah karyawan 

yaitu menjadi 52 karyawan. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

jumlah karyawan yaitu menjadi 94 karyawan. Di Cafe Sawah Pujon Malang 

bagian yang memiliki jumlah karyawan paling banyak yaitu pada bagian 

pelayan. Berikut data karyawan pada bagian pelayan: 

Tabel 1.2 Jumlah karyawan bagian pelayan di Cafe Sawah Pujon 

Malang 

No Tahun Jumlah Karyawan Total 

Karyawan Keluar Masuk 

1 2017 - - 38 

2 2018 27 14 25 

3 2019 - 9 34 

Sumber: HRD Cafe Sawah Pujon Malang, 2019 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 

2018 banyak karyawan pada bagian pelayan yang keluar dari pekerjaannya. 

Dalam kurun waktu 1 tahun tercatat 27 karyawan pada bagian pelayan 

keluar dari pekerjaannya.  

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 keinginan 

untuk tetap menjadi karyawan rendah, sebab banyak karyawan pada bagian 

pelayan yang keluar dari pekerjaannya. Hal tersebut berbanding terbalik 

dengan tahun 2019, dimana loyalitas karyawan mengalami peningkatan 

yang ditunjukkan dengan tidak adanya karyawan yang memutuskan keluar 

di tahun 2019. Karyawan yang memiliki loyalitas yang rendah terhadap 
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organisasi bisnis maka karyawan tersebut akan gampang untuk keluar dari 

tempat kerjanya.  

Berdasarkan fenomena dan ulasan mengenai loyalitas karyawan di Cafe 

Sawah Pujon Malang dan faktor-faktor yang dapat mempengaruh loyalitas 

karyawan yang antara lain yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Begitu 

pula dengan ulasan mengenai karyawan di cafe sawah pujon yang mayoritas 

beragama Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

kepuasan kerja dan motivasi kerja dalam perspektif Islami.  

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dan 

motivasi kerja dalam perspektif Islami mempunyai pengaruh terhadap 

loyalitas karyawan pada bagian pelayan di Cafe Sawah Pujon Malang. Hal 

ini menjadi penting dikarenakan dengan adanya penelitian ini pihak Cafe 

dapat mengetahui variabel manakah yang berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas karyawan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, peneliti 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepuasan kerja Islami berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang? 

2. Apakah motivasi kerja Islami berpengaruh  terhadap loyalitas karyawan 

di Cafe Sawah Pujon Malang? 

3. Apakah kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja Islami berpengaruh 

terhadap loyalitas karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja Islami terhadap loyalitas 

karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja Islami terhadap loyalitas 

karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja 

Islami terhadap loyalitas karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

untuk menambah pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan  

pemikiran terkait kepuasan kerja Islami, motivasi kerja Islami, dan 

loyalitas karyawan. 

 

 



8 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi serta saran-saran yang dapat digunakan 

sebagai pertimbangan pihak cafe dalam upaya mempertahankan 

karyawan dan menjaga loyalitas karyawan. 

3. Manfaat Bagi Akademisi 

Penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

referensi untuk bahan bacaan dan kajian bagi peneliti selanjutnya.  

E. Batasan Penelitian 

Supaya dalam penelitian ini lebih fokus, oleh sebab itu diperlukan adanya 

batasan dalam suatu penelitian. Peneliti di sini membatasi objek penelitian 

yaitu pada seluruh karyawan pada bagian pelayan yang bekerja di Cafe 

Sawah Pujon Malang yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Selain 

itu, peneliti juga membatasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu yang  Pertama, variabel kepuasan kerja menurut Afandi (2018) 

dengan lima indikator antara lain pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, 

pengawas dan rekan kerja yang dikaitkan dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

Dan yang Kedua, Variabel motivasi kerja Islami menurut Akh. Muwafik 

Saleh (seperti dikutip Anogara, 2015). 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai asumsi dasar mengenai 

penelitian yang dilakukan. Peneliti mempunyai asumsi dasar sebagai 

berikut: 
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1. Variabel kepuasan kerja Islami secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang. 

2. Variabel motivasi kerja Islami secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas karyawan di Cafe Sawah Pujon Malang. 

3. Variabel kepuasan kerja Islami dan motivasi kerja Islami secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan di Cafe 

Sawah Pujon Malang. 

 


