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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis perhotelan cukup marak di Indonesia. Hampir semua provinsi di 

negeri ini telah memiliki hotel berbintang. Banyak diantara hotel itu 

dahulunya merupakan tempat penginapan yang dikelola secara sederhana oleh 

pemiliknya sendiri. Setelah melewati sejarah panjang, banyak diantara 

penginapan itu yang kemudian berkembang menjadi hotel. Dalam upaya 

mengembangkan dunia kepariwisataan, hotel merupakan unsur pendukung 

yang sangat dominan. Fungsi utama hotel adalah menyediakan penginapan 

bagi mereka / calon tamu yang sedang berada jauh dari rumah dan 

menyuguhkan mereka dengan berbagai kebutuhan. Ini merupakan tugas utama 

hotel, yang membedakan secara nyata dengan jenis usaha lainnya, dan fungsi 

lainnya adalah sebagai pelengkap.
1
 

Ada banyak pihak yang telah berusaha untuk memberikan pengertian 

tentang hotel. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut 
2
: 

1. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan 

berikut makan dan minum. 

     (SK. Menhub.RI.NO.PM 10/ PW.391/Phb-77). 
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2. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan 

minuman serta lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.  

(SK. Menparpostel No.KM 37/PW340 /MPPT-86). 

Sayangnya, banyak hotel yang menjadi tempat melakukan perbuatan 

maksiat. Sehingga image atau cara pandang masyarakat terhadap hotel 

cenderung negatif atau kurang baik. Kehadiran hotel dengan konsep syariah 

mengurangi image masyarakat bahwa hotel menjadi tujuan atau tempat 

maksiat. Lalu dengan hotel konsep syariah, maka peraturan-peraturan yang 

dijadikan acuan untuk menjalankan operasionalnya adalah Hukum Syariah 

Islam.Hotel syariah yang dimaksud disini adalah hotel dengan Konsep Syariah 

Islam, yaitu Hotel yang menerapkan syariah dalam Agama Islam ke dalam 

operasional hotel.  

Salah satu hotel yang menerapkan prinsip syariah di Kota Pekanbaru 

yaitu Hotel Cama Baio Pekanbaru yang dahulu bernama Hotel Aziza dan pada 

tahun 2013 berubah nama menjadi Hotel Zaira. Pada bulan Januari 2017 

kepemilikannya diambil alih oleh PT. Baio Internasional Hotel dibawah 

naungan Baio Hotel and Resorts. Hotel ini  terletak di pusat kota sehingga 

letaknya strategis sehingga menuju bandara waktu yang dibutuhkan ± 10 

menit dan ±1 menit menuju Pasar Cikpuan.
3
 

Layak nya sebuah perusahaan, hotel pun memiliki aturan yang dibuat 

dalam bentuk yang lebih formal, yaitu Standard Operating Procedureatau 
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yang kerap disebut SOP. Setiap hotel tentu memiliki visi – misi yang hendak 

dicapai, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Setiap 

visi dan misi yang hendak dicapai, tentu tidak hanya melibatkan beberapa 

orang saja; namun seluruh anggota harus bergerak, agar visi-misi tersebut 

dapat tercapai. Agar semua anggota bergerak menuju titik yang sama, yaitu 

pencapaian visi-misi; maka perusahaan membutuhkan aturan, prosedur, dan 

sistem yang disusun dengan jelas, lengkap, dan rapi. Disitulah SOP bekerja.
4
 

SOP diartikan sebagai pedoman; bagaimana karyawan dapat 

menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi 

memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. SOP dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dari pekerjaan di masing – masing departemen. Oleh sebab 

itu, SOP harus dibuat untuk mempermudah karyawan dalam menjalankan 

pekerjaannya, dan menyadari tanggung jawab apa saja yang harus mereka 

penuhi. 

Selain itu, SOP (Standard Operating Procedure) juga dapat diartikan 

sebagai panduan hasil kerja yang diinginkan (ideal), serta proses kerja yang 

harus dilaksanakan. SOP dibuat dengan menuliskan target-target atau hasil 

kerja apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing posisi.  SOP juga 

mendokumentasikan secara tertulis mengenai prosedur (proses atau langkah) 

kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut tentu harus 

mudah dipahami, dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten 

oleh pelaku (seorang yang berkaitan dengan SOP). Adapun menurut Arnina 
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P,dkk, Standard Operating Procedure adalah serangkaian intruksi kerja 

tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan 

administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan 

oleh siapa dilakukan. Intinya, SOP mengatur bagaimana proses pekerjaan 

dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, 

siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus 

disiapkan dan keterangan pendukung lainnya. 

SOP terdiri dari tiga kata yang dapat mewakili pengertian dari SOP itu 

sendiri, yaitu : Standard, Operating, Procedure.
5
 Berikut penjelasan tersebut : 

Standard : Standard diartikan sebagai salah satu acuan pokok yang harus 

dipatuhi dan diataati oleh semua anggota organisasi. Standar 

memiliki sifat mengikat dan membatasi.  

Operating : Aplikasi aplikatif yang merupakan kegiatan dalam 

berorganisasi, baik yang bersifat rutinitas maupun non-rutin.  

Procedure : Langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja, 

biasanya dapat berupa gambar ataupun deskripsi tulisan. 

Dari ketiga penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP 

merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang 

berhubungan dengan aktifitas aplikatif yang merupakan aktivitas kerja. SOP 

tersebut juga bersifat mengikat dan membatasi bagaimana karyawan bekerja. 

Dari penjelasan tersebut, SOP juga dapat berupa gambar maupun rangkaian 

tulisan atau dekripsi yang menjelaskan tahapan atau langkah seorang 

karyawan dalam menjalankan tugasnya. 

                                                             
5
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Sebagai seorang karyawan hotel, seorang karyawan harus mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dirinya untuk memberikan pelayanan yang baik 

kepada tamu hotel baik bertugas sebagai front office, roomboy, waiter, coffe 

shop, kolom renang, restaurant dan doorman sehingga setiap pegawai harus 

siap memberikan pelayanan yang baik kepada tamu hotel baik itu seorang 

wanita, anak-anak, orang tua, pedagang, pengusaha, tanpa membedakan ras, 

agama, dan bangsa.
6
Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah 

lekang oleh waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al-Qur’an, Islam 

sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang 

harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surah At-Taubah ayat 105. 

                       

                    

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.” 

 

Bahwasanya, setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, 

sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Lalu, umat islam 

yang mampu (kuat ekonominya) lebih unggul dibandingkan dengan umat 

islam yang kurang mampu. Umat islam yang mampu dan beriman, dapat 

menyelamatkan dirinya sendiri dan Allah SWT. Akan memberi alasan balasan 

dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Dalam hal ini setiap 

manusia haruslah bekerja dengan semangat dan ikhlas tanpa ada rasa 

                                                             
6
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keterpaksaan sehingga akan terwujud rasa etos kerja antar pegawai yang 

diharapkan.  

Dalam hal ini, setiap pekerjaan haruslah mempunyai gambaran 

bagaimana para karyawan dalam berkinerja. Sebelum membahas lebih jauh, 

Sangatlah sulit untuk menetapkan suatu definisi kinerja yang dapat 

memberikan pengertian yang komprehensif. Penggunaan kata kinerja 

sendiripun kadang-kadang disamaartikan dengan prestasi kerja, efektifitas 

kerja, hasil kerja, pencapaian tujuan, produktifitas kerja, dan berbagai istilah 

lainnya. Sesungguhnya sekalipun ada persamaan pengertian kinerja dengan 

berbagai istilah tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan pengertian dasarnya 

maupun prosesnya. 

Pengertian Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur tang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika 

tanpa target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang 

atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur 

keberhasilannya.
7
 

Setiap 6 bulan sekali hotel ini membuat evaluasi SOP .Walaupun nama 

hotel berubah, namun SOP yang digunakan tidak berubah. Berikut data 

evaluasi tersebut : 
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 7 

Tabel 1.1 

Form Evaluasi SOP Front Office dan Back Office 

 

Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating Procedures) 

No: 041       Tahun: 2014 

No. Penilaian Kode SOP 

  Persentase (%) Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 68 % Terlaksana dengan 

baik 

2 Mudah dilaksanakan 60 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu 

meningkatkan kinerja 

50 % Kurang semangat 

4 Pekerjaan menjadi 

efektif 

55 % Ada beberapa yang 

lalai 

5 Mengatasi persoalan 65 % Memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

70 % Memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

65 % Memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan pertama di tahun 2014 

 

 

Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating Procedures) 

No: 042 Tahun: 2014 

No

. 

Penilaian Kode SOP 

  Persentase (%) Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 70 % Terlaksana dengan sangat 

baik 

2 Mudah dilaksanakan 60 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu meningkatkan 

kinerja 

55 % Cukup semangat 

4 Pekerjaan menjadi 

efektif 

59 % Ada beberapa yang lalai 

5 Mengatasi persoalan 65 % Memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

70 % Memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

70 % Memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan kedua di tahun 2014) 
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Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating Procedures) 

No: 051 Tahun: 2015 

No

. 

Penilaian Kode SOP 

  Persentase (%) Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 68 % Terlaksana dengan baik 

2 Mudah dilaksanakan 70 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu meningkatkan 

kinerja 

70 % Sangat semangat 

4 Pekerjaan menjadi 

efektif 

55 % Ada beberapa yang lalai 

5 Mengatasi persoalan 80 % Sangat memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

70 % Memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

75 % Sangat memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan pertama di tahun 2015) 

 

 

 

Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating Procedures) 

No: 052 Tahun: 2015 

No. Penilaian Kode SOP 

  Persentase (%) Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 68 % Terlaksana dengan 

sangat baik 

2 Mudah dilaksanakan 60 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu meningkatkan 

kinerja 

50 % Kurang semangat 

4 Pekerjaan menjadi 

efektif 

55 % Ada beberapa yang lalai 

5 Mengatasi persoalan 65 % Cukup memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

70 % Memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

75 % Memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan kedua di tahun 2015) 
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Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating 

Procedures) 

No: 061       Tahun: 2016 

No. Penilaian Kode SOP 

  Persentase 

(%) 

Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 68 % Terlaksana dengan baik 

2 Mudah dilaksanakan 60 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu meningkatkan 

kinerja 

50 % Cukup semangat 

4 Pekerjaan menjadi efektif 55 % Ada beberapa yang lalai 

5 Mengatasi persoalan 65 % Memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

70 % Memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

75 % Sangat memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan pertama di tahun 2016) 

 

 

Hotel Zaira Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating 

Procedures) 

No: 062 Tahun: 2016 

No. Penilaian Kode SOP 

  Persentase 

(%) 

Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 68 % Terlaksana dengan baik 

2 Mudah dilaksanakan 60 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu meningkatkan 

kinerja 

60 % Cukup semangat 

4 Pekerjaan menjadi efektif 65 % Memuaskan 

5 Mengatasi persoalan 65 % Memuaskan 

6 Memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

75 % Sangat memuaskan  

7 SOP satu dan lainnya 

saling besinergi. 

65 % Memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Zaira Pekanbaru (6 bulan kedua di tahun 2016) 
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Hotel Cama Baio 

Pekanbaru 

Form Evaluasi 

SOP ( Standard Operating Procedures) 

No: 071       Tahun: 2017 

No

. 

Penilaian Kode SOP 

  Persentase (%) Keterangan 

1 SOP mudah dipahami 75 % Terlaksana dengan baik 

2 Mudah dilaksanakan 70 % Bekerja dengan baik 

3 Mampu 

meningkatkan 

kinerja 

70 % Sangat semangat 

4 Pekerjaan menjadi 

efektif 

70 % Memuaskan 

5 Mengatasi persoalan 65 % Cukup memuaskan 

6 Memenuhi 

kebutuhan 

perusahaan 

75 % Sangat memuaskan  

7 SOP satu dan 

lainnya saling 

besinergi. 

75 % Sangat memuaskan 

Dokumen : HRD Hotel Cama Baio Pekanbaru (6 bulan pertama di tahun 2017) 

 

Hotel yang sudah menerapkan SOPini terjadi di Hotel Cama Baio 

Pekanbaru. Tetapi permasalahannya terjadi dikarenakan teori dan praktek 

berbeda. Walaupun nama hotel berubah, namun SOP yang digunakan tidak 

berubah. Dengan SOP yang telah dibuat sedemikian jelas dan sesuai prosedur 

oleh manajemen hotel tidak menutup kemungkinan para pegawai melakukan 

kesalahan yang terkadang membuat para tamu hotel memberi teguran atau 

berkomentar terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Sebagian besar 

pegawai bagian front office dan back office di Hotel Cama Baio Pekanbaru 

melakukan kesalahan atau melewatkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak 

manajemen hotel.  Para pegawai beralasan bahwa waktu, jumlah karyawan, 

dan sistem manajemen yang kurang tegas dan kompak yang menyebabkan hal 

tersebut. Serta penulis ingin mendapatkan informasi apakah penerapan SOP 

berpengaruh terhadap kinerja seluruh karyawan setiap waktunya. Maka dari 
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itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya 

dengan judul: “PENGARUH PENERAPAN STANDARD OPERATING 

PROCEDURES (SOP) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Hotel Cama Baio 

Pekanbaru) ”. 

 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan 

diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah Pengaruh penerapan Standard 

Operating Procedures (SOP) yang sesuai dengan syariat islam, pengaruh 

SOPterhadap kualitas pelayanan, dan Pengaruh penerapan SOP terhadap 

kinerja pegawai diperhotelan dalam perspektif ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta 

menginterpretasikan hasil penelitian maka terlebih dahulu dirumuskan 

masalah pokok yang akan dijadikan pedoman dan arahan dalam penelitian, 

adapun yang menjadi permasalahan pokok yang akan penulis singkat adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penerapan SOP. terhadap kinerja pegawai di Hotel 

Cama Baio Pekanbaru ? 

2. Apa kendala dalam menerapkan SOP. di Hotel Cama Baio Pekanbaru ? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang SOP. terhadap kinerja 

pegawai di Hotel Cama Baio Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh SOP.terhadap kinerja pegawai di Hotel 

Cama Baio Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi SOP. 

terhadap kinerja pegawai di Hotel Cama Baio Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah tentang SOP. terhadap 

kinerja pegawai di Hotel Cama Baio Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

a. Sebagai memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar 

strata satu (S1) Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai bahan masukan atau pengetahuan bagi penulis dan rekan-

rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Sebagai tambahan referensi Kepustakaan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh 

seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Hotel Cama Baio Pekanbaru di 

jalan Tuanku Tambusai no.9 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah penerapan SOP terhadap kinerja 

Sedangkan objek penelitian adalah pegawai hotel di Hotel Cama Baio 

Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteriktik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
8
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

hotel Cama Baio Pekanbaru sebanyak 32 orang. Sedangkan sampel  adalah 

bagian dari jumlah dan karakteriktik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling. Total 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah 

populasi yang kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Total sampling juga digunakan jika jumlah populasi 

dari suatu penelitian tidak terlalu banyak.
9
 

                                                             
8
Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. (Bandung. Penerbit Alfabeta.2013),h.152. 

9
 Prasetyo, Bambang. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. (Jakarta : 

Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, 2012). h.23  
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F. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari manager hingga karyawan di Hotel Cama Baio 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku 

ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

yang penulis teliti 

 

G. Teknik dan Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu:
10

 

a. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat 

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dalam hal 

ini penulis mengamati secara langsung kegiatan para pegawai bekerja 

sehari-hari. 

b. Angket (Kuisioner) adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa 

berpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 

                                                             
10

Siregar Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS. (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.2013), h.18. 



 15 

Penulis memberikan pertanyaan tertulis kepada HRD hotel Cama Baio 

Pekanbaru yang mewakili pengamatan seluruh pegawai hotel. 

c. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan wawancara. Dalam hal ini penulis  bertanya langsung 

kepada HRD Hotel Cama Baio Pekanbaru. 

d. Studi Pustaka, dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh SOP terhadap kinerja 

pegawai  pada Hotel Cama Baio Pekanbaru. 

 

H. Metode Analisa Data. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Adapun metodenya sebagai berikut : 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mempengruhi seberapa tepat 

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang 

sebenarnya dari variabel penelitian. Biasanya syarat minimum suatu 

kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai minimal 0,3. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi r 
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hitung ≥ r tabel,  jika r hitung ≤ r tabel maka dikatakan tidak valid.
11

 

Adapun rumus yang dipakai yaitu korelasi rank spearman. 

2) Uji Realibiitas 

Uji Reabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan. Sehingga 

dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama.
12

 Peneliti melakukan uji reabilitas dengan 

menggunakan metode alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

apabila nilai cronbach’s alpha  ≥ 0,60. Jika nilaireabilitas  ≤ 0,60 maka 

nilainya kurang baik, sedangkan 0,70 dapat diterima , dan > 0,80 

adalah baik.
13

 

3) Skala Pengukuran. 

 Pengukuran variabel bebas dan variabel dalam penelitian 

ini diatur dengan skala likert. Skala ini mengukur tingkat persetujuan 

atau ketidak setujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang 

mengukur suatu objek.14 Dengan skala penelitian (skor) 1 sampai 

dengan 5, varian jawaban untuk masing- masing item pernyataan 

sebagai berikut : 

                                                             
11

Muhammad. Metode Penelitian Ekonomi islam : Pendekatan Kuantitatif. (Jakarta : 

Penerbit Rajawali Pers. 2008), h.102 
12

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. (Bandung : Penerbit 

Alfabeta.2012), h.85. 
13

Duwi Priyatno. 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. (Yogyakarta : Penerbit 

Andi. 2009), h.172 
14

Istijanto. Riset Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka 

Utama.2006), h.81. 
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Tabel 1.2 

Skala Pengukuran 
 

Kategori Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

b. Uji Model Regresi 

1) Analisa Regresi Sederhana 

Analisa ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan dua variabel atau lebih melalui koefisien regresinya.
15

 

Dimana variabel independen ( X1 dan X2 ) adalah pengaruh penerapan 

standard operating procedures (SOP), sedangkan variabel dependen 

(Y) adalah kinerja pegawai Hotel Cama Baio Pekanbaru. 

 Y = a + bX 

Keterangan :  Y = Kinerja Pegawai 

    a  = Konstanta 

    b  = Koefisien Regresi Linear 

   X  = Pengaruh Penerapan SOP 

c. Uji Modal Penelitian.  

1) Uji Normalitas. 

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui pola 

distribusi dari suatu data hasil penelitian sehingga analisis dengan 

validitas, reliabilitas, regresi uji t, dan korelasi dapat dilaksanakan.  

                                                             
15

Iqbal, Hasan. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta : Penerbit Bumi 

Aksara.2006), h. 64 
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d. Uji Hipotesis Penelitian. 

1) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X1X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) dengan ɑ = 0,05 atau 5%. Jika t hitung > t tabel, maka 

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Jika t hitung < t tabel, maka tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen.
16

 

2) Uji Signifikan / Pengaruh Simultan (uji F). 

Uji F menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dala model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependennya. Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:  

a.  Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (sig ≤ 

0,05), maka hipotesis dapat ditolak, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan  ( sig ≥ 

0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

                                                             
16

Ibid,  h. 136- 137 
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3) Koefisien Korelasi (r) 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan mengetahui arah hubungan yang 

terjadi.  

Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan bantuan 

SPSS versi 16.00. 

4) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan 

seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2006). Nilai 

R
2
 berkisar antara 0-1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. 

Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

I. Model Penelitian 

Metode dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa pengaruh 

penerapan SOP akan berdampak pada kinerja pegawai Hotel Cama Baio 

Pekanbaru. Dengan kata lain jika kinerja pegawai Hotel Cama Baio Pekanbaru 

telah sesuai dengan penerapan SOP maka akan berdampak terhadap 

peningkatan semangat kerja seluruh pegawai hingga para tamu hotel akan 

merasa puas dengan pelayanan yang sempurna. Model penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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 Variabel X      Variabel Y 

 (Dependen)               (Independen) 

 

J. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat 

disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset,
17

 yaitu : “ Diduga 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengaruh Penerapan 

Standard Operating Procedures (SOP) terhadap kinerja Pegawai di Hotel 

Cama Baio Pekanbaru “. 

1. Variabel 

Tabel 1.3  

Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator 

1 Penerapan 

SOP (X) 

Salah satu acuan pokok 

mengenai langkah atau 

tahapan yang berhubungan 

dengan aktifitas aplikatif 

yang merupakan aktivitas 

kerja. SOP tersebut juga 

bersifat mengikat dan 

membatasi bagaimana 

karyawan bekerja. 

 

1. Konsistensi 

2. Kejelasan Tugas 

3. Kejelasan Alur 

4. Melindungi Organisasi 

5. Meminimalisasi 

Kesalahan 

6. Efisiensi 

7. Penyelesaian Masalah 

8. Batasan Masalah 

(Fajar Nur’aini Dwi 

Fatimah, 2016) 

2 Kinerja 

Pegawai (Y) 

Gambaran mengenai 

tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi yang 

dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

1. Tujuan 

2. Standar 

3. Umpan Balik 

4. Alat atau Sarana 

5. Kompetensi 

6. Motif 

7. Peluang 

(Wibowo,2011) 

                                                             
17

Suliyanto. Metode Riset Bisnis. (Yogyakarta : Penerbit Andi. 2006), h.53.   

Penerapan SOP 

(X) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 
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K. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari 5 bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II    : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian yang 

berisikan sejarah singkat Hotel Cama Baio Pekanbaru, visi dan 

misi, serta SOP pada kinerja pegawai hotel. 

BAB III   : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai SOP pegawai di Hotel Cama 

Baio Pekanbaru, Fungsi SOP, manfaat SOP, serta tujuan SOP 

pada sebuah hotel syariah. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang pengaruh penerapan SOP 

terhadap kinerja pegawai di Hotel Cama Baio Pekanbaru menurut 

perspektif Ekonomi Islam. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan 

dikemukakan beberapa kesimpulan yang dirangkum dari hasil 

penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan 

mengemukakan beberapa saran.  


