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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menjelaskan gambaran keseluruhan dari penelitian yang 

dilakukan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan 

yang melatarbelakangi penelitian ini, berdasarkan fenomena yang terjadi. 

Selanjutnya, penulis juga akan menguraikan perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah serta sistematika penulisan.  

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

 Organisasi merupakan tempat berkumpulnya sekelompok orang yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Dalam organisasi, biasanya terdapat 

tanggung jawab dan hubungan yang harus dipahami oleh seluruh anggota agar 

dapat bekerja secara kooperatif untuk mencapai sebuah tujuan. Ada beberapa 

aspek yang kerap dikaitkan dengan organisasi seperti, interaksi, kepemimpinan, 

perilaku, kinerja, kekuasaan bahkan penggunaan politik yang dapat berpengaruh 

pada fungsi organisasi itu sendiri. Fungsi dari sebuah organisasi juga tergantung 

pada beberapa komponen yakni, tujuan organisasi, teknologi dan metode kerja 

yang digunakan serta lingkungan eksternal. Fungsi organisasi yang dijalankan 

berdasarkan komponen-komponen yang disebutkan di atas, tentunya akan 

menciptakan perilaku organisasi yang baik. Perilaku organisasi yang baik 

mengacu kepada hubungan antar-karyawan, peningkatan kinerja karyawan dan 

organisasi, serta pencapaian tujuan organisasi secara bersama. Apabila organisasi 

memiliki perilaku organisasi yang baik, maka organisasi tersebut akan mampu 
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berkembang dan berkompetitif dalam dunia bisnis (Amstrong dan Taylor, 2014) 

 Realita yang terjadi sekarang ini, menggambarkan banyaknya organisasi 

yang menetapkan tujuan organisasinya pada upaya untuk menghasilkan uang atau 

peningkatan keuntungan finansial semata. Tanpa disadari, pencapaian seperti 

demikian membuat pengelola organisasi mengabaikan kenyataan bahwa adanya 

kaitan erat antara kinerja organisasi dengan kinerja karyawan (Syahmurhanis, 

2014). Terkadang, mereka yang berorientasi pada keuntungan finansial tidak 

segan-segan menggunakan praktik-praktik yang tidak etis seperti melanggar hak-

hak pekerja, atau merugikan masyarakat. Bila dikaitkan dengan pentingnya 

kinerja karyawan dalam hubungannya dengan efektivitas organisasi, maka 

organisasi yang dikelola dengan pandangan tersebut cenderung ditinggalkan oleh 

karyawannya, terutama orang-orang yang mempunyai kemampuan kinerja yang 

tinggi/ top talent.  Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi tantangan besar 

bagi organisasi dalam menghadapi realita masa kini.  

 Pertanyaan utama yang timbul adalah apa yang harus dilakukan oleh setiap 

organisasi dalam menghadapi tantangan seperti demikian? Menurut Amstrong dan 

Taylor, budaya organisasi dan iklim organisasi merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan. Menurutnya, budaya organisasi merupakan pola, nilai, norma, dan 

kepercayaan yang dapat membentuk cara seseorang berperilaku. Nilai dan pola 

dari budaya organisasi akan mendorong seseorang untuk berperilaku dengan 

sendirinya tanpa ada peraturan, sehingga menciptakan hubungan kerja yang 

efektif (Amstrong dan Taylor, 2014). Robbins dan Judge (2009) juga turut 

mengatakan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik juga akan menciptakan 

budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan budaya 
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yang menekankan cara membangun kekuatan para karyawan, memberikan 

penghargaan, serta memperhatikan pertumbuhan/ perkembangan karyawan.   

 Selanjutnya, iklim organisasi merujuk kepada persepsi karyawan terkait 

dengan segala sesuatu yang ada dalam organisasi seperti, proses pengambilan 

keputusan, kepemimpinan dan norma tentang organisasi itu sendiri. Penekanan 

dari iklim organisasi adalah bagaimana karyawan berperilaku terhadap budaya 

dalam organisasi tersebut (Amstrong dan Taylor, 2014). Berdasarkan pemahaman 

Amstrong dan Robbins, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi yang dapat 

mengelolah budaya dan iklim organisasinya dengan baik, akan mampu 

menciptakan hubungan yang baik antar-karyawan, timbulnya rasa aman, dan 

adanya penghargaan terhadap aspirasi serta perasaan pribadi seseorang.  

Pendapat yang berbeda datang dari Syahmurhanis (2014), yang 

mengatakan bahwa budaya dan iklim organisasi tidaklah cukup untuk menghadapi 

tantangan organisasi masa kini. Menurutnya, organisasi perlu menawarkan kepada 

karyawan makna dan tujuan yang lebih besar dalam melaksanakan pekerjaan. 

Penekanannya adalah organisasi perlu merefleksikan nilai-nilai yang dianut 

dirinya, menyediakan peluang pengembangan profesional serta pelayanan kepada 

masyarakat, bukan hanya gaji yang lebih besar. Hal tersebut merujuk kepada 

nilai-nilai spiritualitas seorang karyawan. Latar belakang nilai-nilai spiritualitas 

tampak dari kecenderungan karyawan yang seringkali merasa kurang tertarik 

dengan agama secara formal, sehingga banyak dari mereka mulai mencari makna 

spiritual secara informal yakni dengan mencari landasan spiritual kehidupannya di 

tempat kerja. Kesadaran ini timbul karena adanya sebuah keinginan untuk 

mengintegrasikan secara utuh jati diri yang ada dalam pekerjaan dengan jati diri 
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kehidupan mereka. Pendapat Syahmurhanis didukung oleh hasil kajian tentang 

kinerja bisnis oleh wilson learning company yang meneliti pengaruh nilai-nilai 

spiritualitas bagi staf/ karyawan di Amerika. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

39% kepuasaan kerja karyawan ditentukan oleh adanya nilai-nilai spiritualitas 

dalam organisasi, sedangkan sebanyak 47% karyawan yang disurvei 

mengungkapkan bahwa spiritualitas adalah elemen kebahagiaan paling penting.   

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

spiritualitas ke tempat kerja merupakan faktor penentu kebahagiaan karyawan 

yang berdampak bagi peningkatan produktifitas, profitabilitas, retensi karyawan, 

loyalitas pelanggan, dan reputasi organisasi.  

 Berkembangnya nilai-nilai spiritualitas di tempat kerja, turut menjadikannya 

sebagai komponen penting dalam ranah akademis dan organisasi. Dalam ranah 

akademis, isu-isu spiritualitas biasanya didukung dengan banyaknya penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti pengaruh konsep tersebut secara teoritis maupun 

empiris; sedangkan dalam organisasi, isu-isu spiritualitas biasanya terkait dengan 

kepemimpinan spiritual, riset, praktis yang telah menarik keingintahuan lebih 

mendalam terhadap spiritualitas, karena ditemukan banyak bukti bahwa 

manfaatnya bukan hanya pada manfaat pribadi, melainkan juga manfaat 

organisasi (Aydin dan Ceylin, 2009). 

 Menurut Daniel (2010), penanaman nilai-nilai spiritualitas dalam organisasi 

sangatlah penting, karena dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

lingkungan organisasi yang humanis. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh 

positif bagi tim yang ada dalam organisasi tersebut. Organisasi yang menerapkan 

nilai-nilai spiritualitas, akan menciptakan kondisi yang mendukung efektivitas 
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kerja tim serta memungkinkan karyawan untuk mencapai kapasitasnya  secara 

menyeluruh.  

Salah satu penelitian yang menguji konsep spiritualitas dalam ruang 

lingkup organisasi adalah penelitian dari Gatling dan Kim (2016) yang secara 

spesifik mencoba menguji hubungan workplace spirituality dengan perilaku 

karyawan yang dibingkai dalam konsep organizational commitment dan intention 

to quit. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan workplace spirituality, 

organizational commitment dan intention to quit ? 

Secara umum, workplace spirituality mengacu kepada nilai-nilai kebaikan 

universal yang melekat kepada setiap agama, seperti kejujuran, keadilan, 

ketulusan, rendah hati, menghargai harkat kemanusiaan, dan pelayanan/ 

pengorbanan. Konsep ini terdiri dari tiga dimensi yaitu (1) Meaningful work yang 

berbicara tentang ikatan perasaan karyawan dengan pekerjaannya. (2) Sense of 

community yang berbicara tentang hubungan antara karyawan dengan 

komunitasnya. (3) Alignment of value yang berbicara tentang keselarasan nilai-

nilai yang dianut karyawan dengan nilai-nilai dari organisasi.  

Menurut Robbins dan Judge (2009), workplace spirituality dimaknai 

sebagai sikap peduli untuk membantu dan mengembangkan potensi karyawan 

dalam organisasi. Organisasi yang peduli akan mampu memfasilitasi karyawan 

untuk memaknai pengalamannya sendiri, sehingga karyawan dapat menerapkan 

nilai-nilai spiritualitas dalam organisasi. Menurutnya, ada empat karakteristik 

budaya spiritual dalam organisasi yaitu; 

1) Memiliki tujuan yang kuat. Organisasi yang spiritual akan membangun 

budaya mereka sesuai dengan tujuan utama mereka. 
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2) Kepercayaan dan rasa hormat. Organisasi yang spiritual memiliki perasaan 

saling percaya, jujur dan terbuka. 

3) Praktik kerja yang humanis. Praktik kerja yang dianut oleh organisasi yang 

spiritual adalah memiliki jadwal kerja yang fleksibel, adanya penghargaan 

berbasis kelompok, tidak ada perbedaan gaji dan status yang signifikan, 

adanya jaminan atas karyawan, pemberdayaan karyawan serta keamanan 

kerja. 

4) Toleransi terhadap ekspresi karyawan. Organisasi yang spiritual akan 

membiarkan karyawan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dengan 

cara mengungkapkan perasaan mereka tanpa rasa bersalah dan takut.  

 

Bertolak dari pemarapan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karyawan 

yang memiliki nilai-nilai spiritualitas akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

Selain itu, nilai-nilai spiritualitas juga akan mampu mewujudkan kebahagiaan 

dalam diri karyawan serta komitmen terhadap organisasi untuk mencapai visi dan 

misi secara bersama.  

Organizational commitment didefinisikan sebagai keadaan psikologis 

yang mencirikan hubungan karyawan dengan organisasi. Singkatnya, suatu 

kondisi, di mana karyawan akan merasa bangga untuk mengakui bahwa dirinya 

adalah bagian dari organisasi tersebut. Komitmen organisasi memiliki dampak 

terhadap perilaku dan relevansi organisasi seperti, niat untuk keluar dari 

organisasi, ketepatan waktu, perilaku organisasi, serta sikap terhadap perubahan 

dan kinerja organisasi (Rego dan Cunha, 2008). 
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Menurut pembagiannya, organizational commitment memiliki tiga 

komponen komitmen seperti, (1) Komitmen afektif yang mengacu kepada adanya 

keterikatan emosional serta keterlibatan seseorang dalam organisasi. (2) 

Komitmen normatif yang mengacu kepada adanya perasaan kewajiban terhadap 

organiasi. (3) Komitmen berkelanjutan yang mengacu kepada adanya kerugian 

apabila ingin meninggalkan organisasi (Cho dan Huang, 2012). 

Dari sini dapat dilihat bahwa masing-masing komponen tersebut 

berkontribusi untuk memperkuat kemungkinan bahwa karyawan akan tetap berada 

dalam organisasi dengan cara yang berbeda. Karyawan yang memiliki ikatan yang 

kuat dengan organisasi, akan merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut, yang 

secara langsung dapat menciptakan peningkatan kinerja dan membuat karyawan 

bertahan dalam organisasi. Sebaliknya, karyawan yang tidak memiliki ikatan yang 

kuat dengan organisasi, akan membuat karyawan tersebut tidak akan bertahan 

lama dalam organisasi tersebut.  

 Intention to quit adalah kondisi, di mana seseorang merasa ingin keluar 

meninggalkan organisasinya. Keinginan untuk keluar terjadi karena adanya 

banyak tekanan, seperti pengalaman stres kerja yang dipengaruhi oleh 

ketidakpuasan kerja, rendahnya self-esteem, rendahnya tingkat komitmen 

organisasi, serta kepercayaan terhadap organisasi (Firth et al, 2004).  

Pemaparan singkat tentang workplace spirituality, organizational 

commitment dan intention to quit turut menggambarkan bahwa ketiganya 

merupakan rangkaian aspek yang saling terkait satu dengan yang lain. Hal ini 

turut dibenarkan oleh Milliman dan Ferguson (2003) yang mengatakan bahwa 

workplace spirituality dipahami sebagai konsep yang lebih bersifat pribadi 
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daripada tantangan pekerjaan. Spiritualitas di tempat kerja juga dapat berpengaruh 

positif dengan mendorong komitmen karyawan terhadap produktivitas dan 

berpengaruh negatif dengan menurunkan absensi dan niat untuk keluar.  

Dengan kata lain, apabila berpatokan pada beberapa pandangan tentang 

workplace spirituality, organizational commitment, dan intention to quit, maka 

dapat disimpulkna bahwa apabila karyawan memiliki workplace spirituality yang 

tinggi, maka organizational commitment akan semakin tinggi dan intention to quit 

akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila karyawan memiliki workplace 

spirituality yang rendah, maka organizational commitment akan semakin rendah 

dan intention to quit semakin tinggi.  

 Di Indonesia, gelombang spiritualitas dalam manajeman organisasi juga 

marak di ranah publik. Banyak organisasi berbasis agama timbul dengan segala 

aspeknya dan tata caranya masing-masing. Salah satunya adalah Kantor Sinode 

Organisasi Gereja Protestan Maluku. 

Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku dilihat sebagai suatu 

institusi atau yang disebut dengan suatu organisasi berbasis agama yang 

membutuhkan manajemen sumberdaya manusia yang handal dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini 

terpanggil untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi yang berjalan sesuai 

dengan kehidupan gerejawi, pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada 

sesama manusia. 

Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku sebagai institusi 

keagamaan atau yang disebut sebagai faith based organization juga memiliki 

struktur organisasi yang berfungsi untuk mengelolah setiap aktivitas elemen-
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elemen organisasi yang terkait di dalamnya, sebagaimana organisasi atau 

perusahaan lainnya. Organisasi biasanya terdiri dari individu-individu yang 

terorganisir dalam kelompok-kelompok fungsional untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Untuk mencapai tujuan bersama itu, maka komitmen dari para anggota 

organisasi terdiri dari nilai-nilai (value) dan kepercayaan yang merupakan fakor 

penting dalam keberhasilan organisasi. Apalagi mengingat perekonomian saat ini 

yang ditandai dengan globalisasi, inovasi dan teknologi yang telah sangat 

memengaruhi keberlangsungan organisasi. Menciptakan organisasi yang efektif, 

efisien dan spiritual serta membangun sebuah hubungan dan komitmen di dalam 

sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting. Anggota yang memiliki 

hubungan dan komitmen kepada organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki dan 

tanggung jawab terhadap tugasnya. 

Tugas dan tanggungjawab dari Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan 

Maluku adalah mengurusi gereja-gereja di provinsi Maluku, mengurusi seluruh 

keperluaan pendeta yang ada di provinsi Maluku, mengurusi isu-isu atau 

tantangan-tantangan terkait dengan keberlangsungan gereja dan iman Kristen, 

mengurusi perekonomian gereja-gereja di provinsi Maluku, serta mengurusi 

seluruh asset Gereja Protestan Maluku (seperti; asset rumah sakit, asset sekolah, 

asset universitas, dan asset tanah).   

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas dan 

tanggung jawab dari Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku sangatlah 

besar, karena bukan hanya mengurusi segala aspek dalam organisasi tersebut 

secara iman dan moral saja, melainkan juga secara profesional layaknya sebuah 

institusi atau organisasi pada umumnya.  
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Untuk melakukan semua tugas dan tanggungjawab tersebut, maka Kantor 

Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku membutuhkan tenaga-tenaga kerja 

yang handal (sumber daya manusia) dalam rangka melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab sebagai panggilan gereja serta tugas dan tanggungjawab sebagai 

sebuah institusi yang ada di tengah-tengah dunia ini.  

Bertolak dari itu, maka Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan 

Maluku telah menetapkan nilai dan budaya organisasi tersebut yaitu pelayanan 

kepada Tuhan dan sesama manusia. Melalui nilai dan budaya tersebut, maka tugas 

Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku adalah untuk memberdaya 

sumber daya dalam tugas dan pelayanan Ketuhanan dan Kemanusiaan. Karyawan 

dari organisasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai 

dengan ajaran Yesus Kristus  sebagai kepala Gereja, serta menerapkan nilai dan 

budaya spiritualitas yang telah dibentuk seperti setia terhadap tugas dan pelayanan, 

nilai-nilai komitmen dan konsistensi, tanggungjawab dalam bekerja, jujur dan 

teladan, terbuka dan tekun dalam bekerja, dedikasi dan loyalitas, bekerjasama 

dalam mencapai tujuan serta berintegrasi dalam bekerja. Secara tidak langsung, 

hal-hal tersebut akan mendorong karyawan untuk memiliki kinerja yang sesuai 

dengan visi, nilai serta budaya yang telah ditetapkan sebagai tujuan kedepan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka harus dilakukan Kantor Sinode 

Organisasi Gereja Protestan Maluku adalah memperhatikan kualitas karyawan 

dalam bentuk iman maupun profesionalitas. Peningkatan kualitas karyawan 

Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku yang berupa praktik nilai-nilai 

spiritualitas di tempat kerja sebagai abdi Allah dalam melayani umat Allah dan 

masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya untuk 
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mendukung terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Apabila hal ini dilakukan 

maka dapat terbentuk karyawan yang spiritual dan produktif dalam bekerja. 

Pemaparan yang dipaparkan di atas merupakan hal yang melatarbelakangi 

sehingga penulis mengangkat tema ini. Penulis ingin melihat sejauh mana 

pengaruh spiritualitas dalam membentuk perilaku kerja karyawan Kantor Sinode 

Organisasi Gereja Protestan Maluku. Mengingat bahwa pekerjaan mereka bukan 

hanya mengelolah gereja-gereja di provinsi Maluku secara iman dan moral saja, 

melainkan juga secara profesional layaknya organisasi pada umumnya.   

 Fenomena lain yang terjadi adalah pandangan mereka tentang spiritualitas 

lebih bersifat vertikal yang menekankan hubungan satu arah yang terjadi antara 

sesesorang dengan Sang Kuasa. Mereka juga menganggap bahwa konsep 

spiritualitas tidak dapat diukur dengan menggunakan pengujian secara empiris 

maupun teoritis, karena tidak ada variabel yang dapat mengukur konsep tersebut. 

Lantas, bagaimana dengan konsep spiritualitas di tempat kerja? Ketika penulis 

bertanya kepada karyawan di organisasi tersebut, ternyata hampir keseluruhan 

karyawan tidak mengetahui konsep tentang spiritualitas di tempat kerja 

sebelumnya. Selanjutnya, apabila penulis bertanya tentang pandangan mereka 

setelah mendengar konsep spiritualitas di tempat kerja, maka menurut mereka 

konsep tersebut mengacu kepada hubungan/ interaksi antar-sesama karyawan saja. 

Apabila berkaca dari konsep spiritualitas di tempat kerja menurut Gatling dan 

Kim (2016), maka dapat dikatakan beberapa hal yang berlawanan dengan 

fenomena yang terjadi yaitu, (1) Konsep spiritualitas di tempat kerja dapat diuji 

secara empiris dan teoritis. (2) Konsep spiritualitas di tempat kerja bukan hanya 

terbatas pada hubungan antar-sesama karyawan saja, melainkan lebih daripada itu 



 12 

yakni tergambar pada pemaknaan mendalam karyawan akan pekerjaannya dan 

keselarasan antara kepribadian karyawan dengan nilai/ filosofi organisasi.  

 Selain itu, ketika melihat visi dan misi dari Kantor Sinode Organisasi 

Gereja Protestan Maluku, maka dapat dilihat bahwa secara tidak langsung visi dan 

misi organisasi tersebut menggambarkan nilai-nilai spiritualitas. Nilai-nilai 

spiritualitas ini juga tergambar dari kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut 

seperti, kegiatan doa pagi, kegiatan makan bersama, persekutuan doa, dan 

kegiatan pembinaan iman. Meskipun demikian, menurut wawancara dengan 

karyawan di organisasi tersebut dikatakan bahwa belum ada laporan tertulis 

berkaitan dengan peningkatan/ pertumbuhan spiritualitas karyawan. Organisasi 

hanya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi pertumbuhan 

spiritualitas saja, akan tetapi pertumbuhan spiritualitas secara pribadi belum 

dilakukan. Organisasi berpikir bahwa spiritualitas  lebih bersifat pribadi dan tidak 

bisa diintervensi atau diukur oleh orang lain. Dengan demikian, organisasi hanya 

dapat memfasilitasi upaya peningkatan atau pertumbuhan spiritualitas 

karyawannya melalui kegiatan-kegiatan yang diciptakan tersebut. Akan tetapi, 

untuk mengukur perkembangan spiritualitas karyawan secara pribadi dan 

dampaknya bagi perilaku kerja belum dilakukan. Hal ini yang menyebabkan 

belum adanya fokus  penerapan nilai-nilai spiritualitas secara spesifik dengan 

menggunakan pendekatan yang berfokus pada individu, kelompok maupun 

organisasi serta hubungannya dengan perilaku kerja karyawan.  

 Bertolak dari keseluruhan pemaparan di atas, maka penelitian ini akan 

menjadi dasar tindak lanjut untuk pencarian makna akan konsep spiritualitas di 

tempat kerja dan pengembangannya secara menyeluruh bagi karyawan di Kantor 
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Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku sebagai organisasi berbasis 

keagamaan. Penelitian ini juga sekaligus dapat menciptakan perspektif baru 

bahwa konsep spiritualitas di tempat kerja juga dapat diuji secara empiris dan 

teoritis apabila dikontekstualisakan ke dalam organisasi keagamaan.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh workplace 

spirituality terhadap organizational commitment dan intention to quit. Adapun 

perumusan masalah yang hendak diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah karyawan mempunyai pandangan terhadap tiga dimensi 

workplace spirituality yaitu meaningful work, sense of community, dan 

alignment of value yang berbeda secara substansial?  

2. Apakah workplace spirituality karyawan dengan dimensi meaningful work, 

sense of  community dan alignment of value mempunyai pengaruh 

terhadap affective organizational commitment? 

3. Apakah workplace spirituality karyawan dengan dimensi meaningful work, 

sense of  community dan alignment of value mempunyai pengaruh 

terhadap intention to quit? 

4. Apakah organizational commitment karyawan mempunyai pengaruh 

terhadap intention to quit? 

5. Apakah organizational commitment karyawan dapat memediasi hubungan 

antara workplace spirituality dan intention to quit 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan karyawan terhadap tiga dimensi workplace 

spirituality yaitu meaningful work, sence of community, dan alignment of 

value yang berbeda secara substansial  

2. Untuk mengetahui pengaruh workplace spirituality karyawan dengan 

dimensi meaningful work, sense of  community dan alignment of value 

terhadap affective organizational commitment  

3. Untuk mengetahui pengaruh workplace spirituality dengan dimensi 

meaningful work, sense of  community dan alignment of value terhadap 

intention to quit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh organizational commitment karyawan 

terhadap intention to quit. 

5. Untuk mengetahui organizational commitment karyawan yang dapat 

memediasi hubungan antara workplace spirituality dan intention to quit 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Anthony Gatling dan Jungsun Kim pada tahun 2016 dan 

dipublikasikan dalam jurnal internasional Contemporary Hospitality Management 

vol.26 No.3, 2013 dengan variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut: 

meaningful work (MW), sense of community (SC), alignment with organizational 

values (AV), organizational commitment (OC) dan intention to quit (ITQ). 



 15 

 Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian 

sebelumnya dengan meneliti data yang dikumpulkan dari ruang lingkup organisasi 

yang berbeda dengan sebelumnya yaitu organisasi keagamaan di kota Ambon.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 

terutama bagi bidang akademis dan praktisi: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat menjelaskan lebih mendalam 

tentang pengaruh workplace spirituality terhadap perilaku karyawan. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu tentang pandangan terhadap 

workplace spirituality dalam kaitannya dengan organizational 

commitment dan intention to quit setiap karyawan dalam sebuah organisasi 

dengan subyek penelitian yang berbeda pada umumnya.  

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi setiap 

organisasi, khususnya Kantor Sinode Organisasi Gereja Protestan Maluku 

mengenai workplace spirituality dalam hubungannya dengan 

organizational commitment dan intention to quit. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menelaah dan mempraktikkan 

konsep workplace spirituality bagi karyawan di Kantor Sinode Organisasi 

Gereja Protestan Maluku. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 

organisasi ini bukan hanya akan dikelolah secara moral dan iman saja, 
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melainkan juga secara professional. Konsep ini tentunya akan memberikan 

gambaran bagi karyawan untuk bekerja dengan maksimal sesuai dengan 

visi dan misi organisasi, yang secara langsung dapat menciptakan 

karyawan organisasi yang spiritual dan produktif.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam 

lima bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitiaan dan 

sistematika penulisan. 

 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas secara sistematis teori-teori yang digunakan 

sebagai acuan penyusunan tesis ini, terutama teori untuk variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian ini.  

 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas cara penelitian yang dilakukan. Beberapa hal yang 

akan dibahas dalam bab ini adalah penentuan obyek, subyek dan lokasi penelitian, 

model penelitian, definisi konseptual dan operasional variabel, penentuan data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode penarikan sampel, skala 
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pengukuran, teknik pengolahan data. Selain itu, bab ini juga akan memuat hasil 

uji validitas dan reliabilitas dari studi pendahuluan.  

 

Bab IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini akan membahas analisa hasil survei dan perhitungan yang 

dilakukan pada bab sebelumnya dengan membandingkan teori-teori yang telah 

dipaparkan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul di awal penelitian.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas kesimpulan, implikasi manajerial, serta saran 

untuk penelitian berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




