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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi yang didirikan mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga dengan organisasi bisnis/jasa, dimana 

tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan usaha yang dilakukan dala 

rangka pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah 

satu cara untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan cara memaksimalkan 

sumber daya yang dimilikinya. Sumber Daya Manusia merupakan aset yang 

paling berharga dalam perusahaan, karena manusia merupakan faktor 

penggerak utama dalam perusahaan. Di dalam perusahaan atau organisasi 

manusia berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan 

tujuannya yang ingin dicapai. 

Manusia sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam 

organisasi sudah semestinya memerlukan pengelolaan yang baik dan 

terencana. Karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan, kemauan, ketrampilan, pengetahuan, daya, 

karya, rasio, rasa dan karsa dimana semua potensi sumber daya manusia 

tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapian 

tujuannya. Sumber daya manusia memicu percikan kreatif disetiap organisasi 

atau perusahaan (Simamora, 2002:4). Tugas personalia dalam pengelolaan 

sumber daya manusia memang sangat rumit dan banyak sekali tantangannya 

baik tantangan eksternal maupun internal. Kompensasi menentukan hidup, 
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status, harga diri perasaan karyawan terhadap organisasi. Jika di kelola dengan 

baik kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan 

memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik (Rivai dan 

Sagala 2010:741). Kinerja sumberdaya manusia yang optimal adalah suatu hal 

yang terpanting dalam perusahaan. Apabila sebuah perusahaan ingin 

berkembang dengan pesat maka perusahaan tersebut harus mempunyai sumber 

daya manusia yang loyal dan kinerja yang optimal.  

Hotel Selecta merupakan perusahaan milik perseorangan yang  

bergerak di Taman Rekreasi dan hotel pengelolaan yang sampai saat ini 

berkembang dengan baik, perusahaan ini mampu mempertahankan kestabilan 

jalannya perusahaan dari waktu ke waktu seperti halnya organisasi atau 

perusahaan lain. Hotel Selecta dimiliki oleh warga Indonesia asli pribumi 

dengan jumlah anggota perseroan sebanyak 1.110 orang anggota dengan 

jumlah saham sebanyak 5.000 lembar saham dan sebagaian anggota persero 

adalah karyawan Hotel Selecta dan masyarakat sekitar. Untuk 

mempertahankan kestabilan perusahaan dari waktu ke waktu, Hotel Selecta  

memerlukan rencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah 

rencana dibuat, Hotel Selecta akan menetapkan karyawan yang dibutuhkan 

dan pemberian kompensasi yang akan diberikan. 

Sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang terdapat 

pada Hotel Selecta setiap bagian memiliki tugas dan tanggungjawab yang 

harus dipenuhi oleh masing-maisng karyawan bagian. Bagian  Front Office: 

menciptakan kepuasan tamu dan memberi kesan positif bagi tamu di area 

kerjanya dituntut bekerja dengan giat dan sepenuh hati, karena bagian 
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pelayanan langsung berhadapan dengan konsumen . Sedangkan  Duty  office : 

mendukung pekerjaan operasional kantor depan secara menyeluruh dan 

mengontrol operasional lintas departemen untuk shift tertentu dan Bell 

Captain: front office, lobby, kamar tamu Bell Captain: mengurus barang 

bawaan tamu pada saat datang, selama menginap di hotel maupun akan pergi 

meninggalkan hotel. Bagian pengolahan hotel atau operasional lainya seperti 

cleaning service dan juru masak dituntut bekerja dengan giat dan teliti agar 

para tamu hotel merasa terpuaskan pada bagian di dapur juru masak 

diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk masakannya. 

Berdasarkan SOP yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan 

aktivitas operasional perusahaan maka SOP digunakan sebagai pedoman 

sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Melalui SOP yang 

telah ditetapkan perusahaan dapat diindikasikan bahwa para karyawan belum 

secara maksimal dalam bekerja diperusahaan, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan jumlah komplain yang dilakukan oleh tamu hotel untuk 

tiga (3) tahun terakhir. Data mengenai komplain tersebut dapat disajikan pada 

tabel 1.1 

Tabel 1.1 
Data Komplain Tamu Hotel Tahun 2010-2012 

Tahun Jumlah 
Komplain 

Peningkatan Keterangan 

2010 17 - Sebagian besar komplain mengenai kebersihan 
kamar. 

2011 32 88,23% Jenis komplian: kebersihan kamar, keterlambatan 
pesanan makanan dan minuman dan kehilangan 
barang berharga (hanya 1 x yaitu pada bulan Juli 
2011) 

2012 46 43,75% Sebagian besar komplain yaitu mengenai 
pelayanan karyawan yang kurang sesuai harapan 
dan kebersihan kamar serta kebersihan lingkungan 
hotel. 

Sumber: Hotel Selecta Batu Tahun 2013 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi 

penurunan atas kinerja para karyawan dalam bekerja diperusahaan, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah komplain yang 

dilakukan oleh tamu hotel. Komplain para tamu hotel tersebut yaitu mengenai 

terkait dengan kecepatan pelayanan dalam hal pesanan makanan dan 

minuman, kebersihan kamar dan lingkungan sekitar dan keramahan karyawan 

dalam memberikan pelayanan. 

Komplain yang dilakukan para tamu hotel lebih banyak dikarenakan 

kurang maksimalnya para karyawan dalam bekerja.  Komplain atau keluhan 

para tamu hotel diperoleh secara langsung dari pihak pihak manajemen, 

dimana tamu hotel secara langsung melakukan komplain. Selain itu data 

komplain juga diperoleh dari kotak saran yang disediakan oleh perusahaan 

sebagai upaya untuk peningkatan kepuasan tamu hotel sebagai dasar dalam 

penilaian kinerja para karyawan. 

Hotel Selecta Batu dalam upaya untuk meningkatkan kinerja para 

karyawannya yaitu dengan menetapkan kebijakan kompensasi dalam hal ini 

terkait secara langsung untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan para 

karyawan. Pihak manajemen Hotel Selecta menetapkan segala bentuk 

kebijakan  terkait dengan pemberian kompensasi terbagi menjadi dua yaitu 

kompensasi finansial dan non finansial. Pimpinan melalui bagian keuangan 

selalu melakukan koordinasi dalam proses pembelian kompensasi kepada 

karyawan. Namun demikian atas dasar dari pengajuan bagian sumber daya 

manusia proses penyaluran kompensasi dilakukan oleh perusahaan. Selain itu 
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pihak manajemen selalu mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Batu dalam penetapan gaji atau upah karyawan. Apabila 

dikaitkan dengan kebijakan pemberian kompensasi yang diberikan oleh Hotel 

Selecta, maka secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 
 

Data Kompensasi Pada Hotel Selecta 
 

Finansial Non Finansial 
 Gaji, Rp. 750.000,- sampai Rp. 

1.500.000, per bulan, dimana 
untuk UMK Kota Batu pada 
tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 
1.050.000,-. Dasar penetapan 
pemberian gaji yaitu 
berdasarkan masa kerja dan 
posisi masing-masing jabatan. 

 Uang lembur diberikan apabila 
ada tambahan jam kerja, dimana 
setiap 1 jam karyawan mendapat 
uang lebur sebesar Rp. 15.000,- 

 Tunjangan kehadiran Rp. 
50.000,-. 

 THR diberikan sebesar 1 kali 
gaji atau disesuaikan dengan 
kondisi keuangan perusahaan. 

 Tunjangan karyawan yang 
menikah, tunjangan anak, dan 
adanya tunjangan kematian, 
dimana bentuk tunjangan dapat 
berupa uang dan barang sesuai 
dengan kebijakan perusahaan. 

 Fasilitas olah raga, yaitu dengan 
menyediakan lapangan tenis, tenis 
meja dan kolam renang. Fasilitas 
tersebut diberikan kepada karyawan 
secara untuk digunakan terutama 
untuk setiap hari jumat pagi. 

 Jamsotek, diberikan ketika terdapat 
karyawan yang sedang rawat inap 
dirumah sakit dan diberikan kepada 
seluruh level karyawan. 

 Cuti, merupakan hak karyawan 
dimana dalam 1 tahun yaitu selama 
12 hari. 

 Fasilitas kendaraan, karyawan level 
manajer. 

 Liburan, diberikan setiap 1 tahun 2 
kali untuk menginap secara gratis di 
hotel untuk karyawan tetap.  

   Sumber: Hotel Selecta Batu Tahun 2013 
 

Berdasarkan data kompensasi pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa 

perusahaan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada 

para karyawan. Namun demikian menjadi hal yang menarik untuk dilakukan 

suatu penelitian terkait dengan upaya pemberikan kesejahteraan melalui 

kebijakan kompensasi dengan pencapaian kinerja para karyawan selama ini. 
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Apabila dilakukan perbandingan antara pemberian kompensasi dengan 

pencapaian kinerja selama ini menunjukkan adanya kondisi yang berbeda 

sehingga diperlukan suatu evaluasi terkait dengan upaya pihak manajemen 

hotel dalam rangka peningkatan kinerja karyawan. Dari uraian latar belakang 

masalah tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul:” 

Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja 

Karyawan  Hotel Selecta”. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar beiakang masalah yang ada, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kompensasi finansial dan non finansial yang diberikan  

Hotel Selecta? 

2. Bagaimanakah kinerja pada karyawan Hotel Selecta? 

3. Apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap  kinerja karyawan pada Hotel Selecta? 

4. Variabel kompensasi manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada Hotel Selecta? 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak meluas obyek penelitian yaitu 

terfokus pada karyawan tetap yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun di 

Hotel Selecta yaitu karyawan tetap bagian Food and Beverage, House Keeping dan 

Front Office yang berjumlah 65 orang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial dan non finansial yang 

diberikan  Hotel Selecta. 

b. Untuk mendeskripsikan kinerja pada karyawan Hotel Selecta. 

c. Untuk menganalisis kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Selecta. 

d. Untuk menganalisis kompensasi yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada Hotel Selecta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi pemikiran Hotel Selecta untuk menentukan 

kebijakan-kebijakannya dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan 

dengan mempertimbangkan aspek lingkungan kerja dan pemberian 

kompensasi finansial dan non finansial. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan akademis untuk dikembangkan bagi peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti permasalahan yang sama yaitu terkait dengan 

kompensasi finansial dan non finansial dan  kinerja karyawan. 

 


