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MOTTO 

          

“Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada 

Engkaulah Kami meminta pertolongan Tunjukilah Kami jalan 

yang lurus” 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI 

tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kata Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

Tidakdilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  Sa   ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha   ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal   Ż zet (dengan titik di ذ
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atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad   ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad   ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta   ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za   ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …„ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah …‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

b. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia 

terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dhammah U U ُـ
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2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabunganantara hharakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 .... يَـْ   fathah dan ya Ai a dan i 

َـو  ....  fathah dan 

wau 

Au a dan u 

 

c.  Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan 

tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

َـ...ا... َـى...  Fathah dan alif 

atau ya 

 Ā a dan garis 

di atas 

ِـي....   Kasrah dan ya   Ī i dan garis 

di atas 

ُـو....   Dhammah dan  Ū u dan garis 
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wau di atas 

 

Contoh:      َقَال  : qāla 

 qīla : قِْيلَ 

 yaqūlu : يَقُْىلُ 

d. Ta Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ 

Contohnya:   َُرْوَضة : rauḍatu 

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:   َْرْوَضة : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:   َُرْوَضةُ اْْلَْطفَال : rauḍah al-aṭfāl 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah. 

Contohnya:  ََربَّنا : rabbanā 

f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang 

ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya 
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Contohnya:  الشفاء   : asy-syifā‟ 

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya :  القلم  : al-qalamu 

 

g. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi‟il, isim 

maupun hurf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan 

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contohnya: 

اِزقِْين  wa innallāha lahuwa :  َواِنَّ هللاَ لَهَُى َخْيُر الرَّ

       khair ar-rāziqīn 
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ABSTRAK 

Seseorang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, 

perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji. 

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan 

karena tidak adanya keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan 

tidak akan terlaksana. Namun jika karyawan sudah merasa tidak 

nyaman dengan kebijakan perusahaan maka karyawan akan 

memilih resign dari perusahaannya. Konflik sebagai suatu 

kenyataan yang muncul karena adanya kehidupan bersama yang 

dibentuk manusia kiranya tak dapat diatasi secara tuntas selama 

kehidupan manusia itu sendiri masih terus berlangsung.Orang 

yang beriman pastilah memiliki sifat hilm taat melaksanakan 

ibadah secara terus menerus, takut kepada hari pembalasan, dan 

motif setiap manusia yang normal setiap kali mengerjakan suatu 

perbuatan pasti dibalik perbuatannya itu ada tujuan yang ingin 

dicapai. Setelah peneliti mewancarai ternayta ada banyak 

karyawan yang resign ditahun 2016 namun peneliti hanya fokus 

tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan motivasi religius 

karyawan resign pada pabrik PT Zenith Pharmaceuticals tambak 

aji semarang. 

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini mencakup 

apamotivasi religius karyawan resign pada pabrik PT Zenith 

Pharmaceuticals Semarang.dan faktor yang mempengaruhi 

motivasi resign para karyawan PT. Zenith Pharmaceuticals 

Semarang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Artinya penelitian ini dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang dan 

bertujuan untuk menggambarkan secara terinci tentang 

seseorangsecara lebih mendalam. Sedangkan metode 

pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. 
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Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa motivasi 

resign parakaryawan PT.Zenith Pharmaceuticals Semarang 

adalah untuk motif beribadah mooti keagamaan, motif keluarga, 

motif higienes, motif harapan bukan karena motif gaji, reward, 

tunjangan, pensiunan dll. Keputusan karyawan resign sudah 

dipikir matang-matang, tidak ada penyesalan bagi mereka begitu 

resign karena mereka sudah mempunyai pandangan kedepan. 

Motivasi resign para karyawan dilandasi motivasi beribadah 

kepada Allah. Dan kebutuhan serta keinginanpara karyawan 

untuk beribadah kepada Allah dipabrik tersebut tidak selancar 

yang mereka kerjakan dirumah masing-masing 

Berdasarkanmotivasiresign karyawan PT. Zenith 

Pharmaceuticals Semarang dapat digunakan sebagai alat utama 

dalam mengidentifikasi motivasi atau motivasi resign individu 

dan faktor yang memengaruhinya. Dari motivasinya dapat 

dinyatakan bahwa beberapa karyawan PT. Zenith 

Pharmaceuticals Semarang mempunyai sifat religius dalam 

tindakannya dan hal tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk  

Allah serta ditujukan untuk mencapai tujuan seperti membina 

keluwarga yang sakinah. 

Kata kunci: religius, motivasi resign, karyawan, 


