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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban untuk kaum muslimin di seluruh 

dunia termasuk Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim 

terbanyak di dunia, sehingga Indonesia memperoleh kuota jamaah haji yang lebih besar 

dibanding dengan negara- negara muslim yang lain. Haji dan umroh merupakan salah 

satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini 

merupakan rukun islam yang kelima. Karena haji adalah suatu kewajiban, maka setiap 

orang yang sanggup apabila tidak melaksanakannya akan berdosa dan apabila 

dilakukan dia akan memperoleh pahala. Umroh dan Haji hanya diharuskan sekali 

seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang sudah melaksanakan Haji yang pertama, 

maka selesailah kewajibannya. 

Dalam Al-Quran juga menyatakan Dalil-Dalil yang menjadi landasan 

kewajiban Umroh dan Haji bagi seluruh umat Islam. 

 ّ اْلعَالَّمينَ  َعنّ  َغنّي   ّللَاَ  فَإّنَ  َكفَرَ  َوَمنْ   َۚسّبيًل  إّلَْيهّ  اْستََطاعَ  َمنّ  اْلَبْيتّ  ّحج   الَناّس  َعلَى َولِّلَ  

"Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang 

mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkarinya, maka 
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sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.” (QS: 

Ali Imran: 97) 

وا   ّ  َوٱْلعُْمَرةَ  ٱْلَحجَ  َوأَتّم  لِّلَ ۚ  

 "Dan sempurnakanlah ibadah haji serta umroh karena Allah SWT." (QS: Al-

Baqarah: 196) 

 Indonesia adalah salah satu negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. 

Banyaknya umat Islam menyebabkan banyaknya juga permintaan untuk melaksanakan 

ibadah Umroh dan Haji. Berdasarkan data dari Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyatakan bahwa jumlah 

jamaah Umroh Indonesia dalam lima tahun terakhir sejak 2014-2015 terus mengalami 

peningkatan sebanyak 649.000, kemudian meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 

677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, setelah itu melonjak signifikan di tahun 

2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 

974.650 jamaah. Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyatakan bahwa sejak pada 2016 jumlah jamaah Haji Indonesia selalu meningkat, 

Pada 2018, jamaah Haji Indonesia mencapai 203.350 jiwa, naik 0,13% dari tahun 

sebelumnya yang sebesar 203.070. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2017 yang 

mencapai 31,5%. Peningkatan ini seiring dengan penambahan kuota menjadi 221.000 

orang.  
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 Tingginya keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah tersebut membuat 

sebuah peluang bagi para pebisnis atau pengusaha untuk membuat sebuah perusahaan 

Tour and Travel yang khususnya memberangkatkan jamaah Umroh dan Haji. Semakin 

banyaknya kehadiran perusahaan Tour and Travel maka akan memunculkan 

persaingan yang ketat dalam memberikan layanan yang berkualitas agar dapat menarik 

dan mencoba layanan yang telah mereka tawarkan, salah satunya adalah biro 

perjalanan Umroh dan Haji yang bernama PT. Arofahmina Tour and Travel Surabaya. 

 PT. Arofahmina Tour and Travel Surabaya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang travel khususnya menyelenggarakan Umroh dan Haji yang 

berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam melakukan perjalanan ibadah Umroh 

dan Haji serta mampu melancarkan pelaksanaan ibadah Umroh dan Haji di Indonesia. 

Memandang jumlah jamaahnya yang terus menjadi bertambah salah satunya karena di 

PT. Arofahmina tersebut sudah sukses dalam memasarkan biro tour and travel sehingga 

jumlah jamaahnya terus menjadi bertambah. Menurut data yang diperoleh PT. 

Arofahmina Tour and Travel Surabaya yang selalu konsisten dalam memberangkatkan 

jamaahnya dalam tiap tahun sejak pada tahun 2012 dimana sekitar 506 jamaah telah 

berhasil dalam pemberangkatannya, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

menjadi 731 dalam pemberangkatannya, pada tahun 2014 hadapi kenaikan yang sangat 

ekstrem ialah menggapai 1010 jamaah dalam pemberangkatannya, setelah itu pada 

tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebanyak 1650 jamaah dalam 
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keberangkatannya serta pada tahun 2016 ini telah mengalami kenaikan sebanyak 2035 

jamaah dalam keberangkatannya. 

 Dibalik keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan sistem operasionalnya 

terdapat sebuah sumber daya manusia atau karyawan yang berkinerja baik. Kinerja 

karyawan merupakan point yang penting dalam dunia perusahaan dimana kinerja 

adalah hasil kerja yang telah dijalankan oleh karyawan dengan kualitas yang baik dan 

sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2008). Agar dapat 

menciptakan kinerja karyawan yang berkualitas maka diperlukan upaya pendekatan 

dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara (2005:04) 

bahwa dalam kaitannya dengan prestasi kerja individu dan organisasi dalam era 

globalisasi perlu didasarkan pada pendekatan psikologis, organisasi, pendekatan 

budaya dan agama. 

 Menurut Wibowo (2010) menjelaskan bahwa dalam organisasi dapat 

menciptakan satu tujuan tertentu dengan mencapai kinerja pada sumber daya manusia. 

Di sisi lain, kinerja karyawan dipengaruhi oleh kondisi sekitar dalam internal ataupun 

eksternal tempat kerja, salah satunya adalah adanya budaya kerja yang dapat membantu 

kinerja merupakan hal yang patut di terapkan dan diharapkan dapat mewujudkan pada 

perusahaan secara efisien. Contoh budaya kerja yang diterapkan pada institusi Syariah 

adalah Budaya Kerja Islam. Budaya kerja Islami harus terdiri dari motivasi, sifat 

optimis dalam memimpin. Dengan ini diharapkan karyawan dapat mengetahui setiap 

bakat yang telah diberikan oleh Allah seperti daya pikir yang jernih, keahlian dalam 
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memanfaatkan instrument spesifik dan lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan 

sebagai budaya kerja dalam perspektif Islam. Kerja pada dasarnya merupakan 

perwujudan kebaikan. Dalam hal kebaikan, setiap orang dapat dinilai dari sesuai apa 

yang telah di niatkan dimana Nabi Muhammad dalam suatu hadis bersabda. 

“Sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niatnya”. 

 Dalam Islam, budaya kerja di berkembangnya waktu dimana sebagian besar 

perusahaan menerapkan budaya-budaya asing karena terbukti sukses dan modern. 

Namun budaya asing ini pada intinya tidak selalu berdampak buruk atau bermanfaat, 

dalam hal ini diperbolehkan untuk diterapkan asal tetap sesuai dengan Syariah Islam. 

Kesuksesan budaya tentang tempo dan ketepatan dalam memenuhi janji, selalu 

dianggap sebagai budaya asing, padahal hal itu adalah bagian dari ajaran Islam 

Hafidhuddin dan Tanjung (2003: 64-65) 

 Pemicu kinerja tidak hanya dilihat dari budaya kerja yang telah dijalani dengan 

baik, namun kerja keras seorang karyawan dalam usahanya juga dapat mempengaruhi 

produktivitasnya di setiap pekerjaan. Bekerja keras untuk mencapai prestasi puncak 

merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi setiap manusia dalam meraih 

kesuksesannya. Keberhasilan lahiriah akan ditentukan oleh ada tidaknya suatu etos 

kerja Islami. Tasmara (2002) menjelaskan bahwa etos kerja Islami merupakan sikap 

kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat dalam bahwa bekerja tidak hanya 

untuk memuliakan diri sendiri, untuk menunjukkan kemanusiaan, tetapi juga sebagai 

wujud dari amal shalih dan oleh karena itu memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. 
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Menurut Asifudin (2004), etos kerja Islami adalah karakter dan kebiasaan manusia 

dalam bekerja yang bersumber dari sistem aqidah Islam yang merupakan sikap hidup 

yang mendasar terhadap dirinya. 

Hadits Tentang Etos Kerja. 

َمْعدَانَ  ْبنّ  َخاّلدّ  َعن َسْعد   ْبنّ  َبّحيرّ  َعنْ  َعَياش   ْبنُ  إّْسَمّعيلُ  َحدَثََنا َعَمار   ْبنُ  ّهَشامُ  َحدَثََنا  

ّ  َمْعّديَكّربَ  ْبنّ  اْلّمْقدَامّ  َعنْ  َبْيّدي  َكَسبَ  َما قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهّ  ّللَاُ  َصلَى  ّللاَ  َرُسولّ  َعنْ  الز   

َوَخاّدّمهّ  َوَولَّدهّ  َوأَْهّلهّ  َنْفّسهّ  لَىعَ  الَرُجلُ  أَْنفَقَ  َومَ  َيّدهّ  َعَملّ  ّمنْ  أَْطَيبَ  َكْسًبا الَرُجلُ   

َصدَقَة   فَُهوَ   

 "Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah 

menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ayyasy] dari [Bahir bin Sa'd] dari [Khalid bin 

Ma'dan] dari [Al Miqdam bin Ma'dikarib Az Zubaidi] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki 

kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-

laki kepada diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah." (HR. Ibnu Majah). 

 Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW 

menganjurkan para ummatnya untuk tidak bermalas-malasan dan harus bekerja keras 

untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri serta keluarga. Tentu dalam hal bekerja 

harus mengacu terhadap Syariah Islam dan menjauhi apa yang dilarangkan dalam 

Islam. 
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 Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Layaman, dkk (2018) 

dalam jurnal berjudul “Pengaruh Budaya Kerja dan Etos Kerja Islami terhadap Kinerja 

Karyawan” dengan subyek Karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang 

berjumlah 40 responden menunjukkan bahwa kesimpulan dalam penelitian adalah 

budaya kerja dan etos kerja Islami berdampak  terhadao kinerja karyawan. Oleh karena 

itu, ketika budaya kerja Islami dan etos kerja Islami tidak dipraktikkan dengan lancar 

maka kualitas kinerja karyawan akan juga terpengaruhi hal ini disebabkan oleh budaya 

kerja Islami merupakan hal yang harus diterapkan khususnya di PT Arofahmina Tour 

and Travel Surabaya yang bergerak di bagian ibadah Umrah dan Haji, di dalam suatu 

institusi dan etos kerja Islami bisa membuat kerja keras yang dikombinasikan bersama 

kualitas kerohanian atas kebathinan karyawan maka dapat menghasilkan kinerja yang 

berkualitas. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin memahami pengaruh 

budaya kerja Islami dan etos kerja Islami terhadap kinerja karyawan di PT Arofahmina 

Tour and Travel Surabaya. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Budaya Kerja 

Islami dan Etos Kerja Islami terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Arofahmina Tour 

and Travel di Surabaya” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Apakah Budaya Kerja Islami berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Arofahmina Tour and Travel Surabaya? 

2. Apakah Etos Kerja Islami berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Arofahmina Tour and Travel Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

meguji dan menganailisis pengaruh terhadap kinerja karyawan pada tour travel 

1. Memahami seberapa pengaruh Budaya Kerja Islami terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT Arofahmina Tour and Travel Surabaya. 

2. Mengetahui pengaruh Etos Kerja Islami terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT Arofahmina Tour and Travel Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dapat dikatakan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan referensi bagi Bisnis Pariwisata dan Perhotelan dalam 

memberikan informasi tentang pengaruh Budaya Kerja Islami dan Etos Kerja 

Islami terhadap Kinerja Karyawan pada PT Arofahmina Tour and Travel di 

Surabaya.  

2. Manfaat Praktis 
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1. Bagi Perusahaan  

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan evaluasi kepada 

pihak perusahaan agar kedepannya bisa lebih maju. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini sebagai bahan referensi 

apabila mengangkat judul yang sama. 

1.5  Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan utamanya penulis membatasi 

permasalahan tentang pengaruh Budaya Kerja Islami dan Etos Kerja Islami Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT Arofahmina Tour and Travel di Surabaya. 

1. Menurut Hafinuddin & Tanjung (2003). Budaya Kerja menggambarkan sebuah 

ideologi yang dilandasi dengan pemikiran jernih selaku kualitas-kualitas yang jadi 

fitrah, kerutinan serta penggerak, pembudayaan dalam kehidupan sesuatu 

kelompok masyarakat ataupun organisasi yang tercermin dalam perilaku jadi sikap, 

kepercayaan, cita- cita, pendapat. serta kegiatan yang diwujudkan sebagai 

pekerjaan. 

2. Menurut Asifudin (2004), etos kerja Islam adalah karakter dan kebiasaan manusia 

dalam bekerja yang bersumber dari sistem aqidah Islam yang merupakan sikap 

hidup yang mendasar terhadap dirinya. 

 


