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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia sekarang ini, perusahaan 

dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerja dan 

kuantitas kerja pelayanan nya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat 

bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, baik pada tingkat nasional 

maupun tingkat internasional. Salah satu bagian penting yang berperan 

dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah dengan pembinaan 

tenaga kerja yang potensial. Perusahaan berusaha mencari dan membina 

karyawan dengan semangat tinggi, menciptakan dan memelihara 

keunggulan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sumber daya 

manusia inilah yang pada akhirnya menjadi tulang punggung bagi 

keberhasilan suatu perusahaan. 

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam aktivitas 

perusahaan, karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu 

perusahaan tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia 

yang baik. Karyawan adalah orang-orang yang bekerja pada suatu 

perusahaan atau pada instansi pemerintah atau badan usaha dan 

memperoleh upah atas jasanya tersebut. Dalam suatu sistem operasional 

perusahaan, potensi sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan 

salah satu modal dan memegang suatu peran yang paling penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengelola 
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Sumber Daya Manusia sebaik mungkin agar terwujud suatu keseimbangan 

antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi 

perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan 

agar dapat berkembang secara produktif dan memberikan dukungan atas 

motivasi para karyawan dalam bekerja diperusahaan sebagai upaya untuk 

peningkatan kinerja para karyawan diperusahaan. 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja diperusahaan (situation). Menurut 

Mangkunegara (2006:61) motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai 

tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif 

terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untkuk 

mencapai kinerja maksimal. Seseorang yang tidak termotivasi hanya 

memberikan upaya yang minimum dalam suatu pekerjaan yang 

dilakukannya. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pengertian motivasi tersebut, maka 

dapat dikatakan motivasi sebagai penggerak yang mengarahkan pada 

tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Jadi motivasi adalah 

dorongan dari dalam diri karyawan untuk memenuhi kebutuhan yang 

stimulasi berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas, 

kemudian diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada pelanggan. 
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Selain itu upaya peningkatan kinerja para karyawan juga dilakukan 

dengan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam bekerja seorang 

karyawan dan hal tersebut mutlak dimiliki oleh karyawan sehingga 

aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pada dasarnya kemampuan kerja karyawan ditentukan dari kemampuan 

pengetahuan, kemampuan keterampilan serta kemampuan sikap. Melalui 

beberapa indikasi dari kemampuan kerja tersebut dengan sendirinya dapat  

menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, dimana 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menunjukkan 

tingkat kemampuan kerja yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan kerja 

yang dimiliki oleh karyawan maka dengan sendirinya dapat mencerminkan 

kinerja yang akan dihasilkan oleh karyawan. Kemampuan kerja para 

karyawan dianggap penting karena pimpinan perlu memahami sifat yang 

dimiliki oleh pegawai, melalui usaha tersebut maka dapat tercipta suasana 

kerja yang lebih tepat  bagi usaha meningkatkan kinerja pegawai.  

Semakin banyaknya pesaing di bidang perhotelan di Kota Batu saat 

ini menurut Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kota Batu 

tercatat 64 hotel baik mulai dari kelas melati dan berbintang, yang 8 

diantaranya termasuk hotel berbintang. Keadaan tersebut memberikan 

kontribusi tersendiri bagi perkembangan perekonomian Kota Batu, 

terbukti setiap liburan, liburan natal, dan tahun baru hotel dan penginapan 

di Kota Batu selalu dibanjiri pengunjung. Dengan banyaknya pesaing 
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dibidang perhotelan tersebut maka pihak Hotel Selecta Batu dapat 

mengantisipasinya dengan memberikan motivasi kepada karyawan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan Hotel Selecta Batu.  

Bentuk  motivasi yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu 

dengan memberikan pemberian gaji pokok dengan kisaran Rp. 750.000,- 

sampai Rp. 1.500.000, per bulan, dimana jumlahnya mengalami 

peningkatan sesuai dengan masa kerja masing-masing karyawan, 

mendapatkan bonus, yaitu berupa uang kehadiran yang besarnya setiap 

bulan seorang karyawan tidak pernah absen mendapatkan tambahan gaji 

sebesar Rp. 50.000,00 sampai Rp. 100.000,00 setiap bulan.  

Selain itu untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan 

perusahaan juga menetapkan kebijakan yaitu dengan memberikan 

kenaikan jabatan serta adanya pemberian penghargaan kepada karyawan 

yang memiliki kinerja dan sikap yang baik dalam bekerja di perusahaan, 

penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

serta adanya jaminan perasaan aman dalam bekerja yaitu pemberian 

fasilitas keamanan kerja. Selain itu perusahaa juga memberikan fasilitas 

untuk menginap secara gratis selama 2 kali setiap tahun khususnya untuk 

karyawan tetap perusahaan. Perusahaan juga memberikan berbagai jenis 

insentif kepada karyawan untuk memberikan dukungan untuk 

meningatkan motivasi kerja karyawan. Adapun pemberian motivasi yang 

diberikan Hotel Selecta Batu kepada karyawannya dalam bentuk insentif 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Jenis-Jenis Insentif Hotel Selecta Batu 

No. Jenis insentif Frekuensi insentif 

1 Tunjangan Jabatan 1 bulan sekali 

2. Tunjangan Uang lembur 1 bulan sekali 

3. Tunjangan Kesehatan 1 tahun sekali 

4. Tunjangan Hari besar 1 bulan sekali 

5. Tunjangan Hari raya 1 tahun sekali 

6. Tunjangan Grafikasi (Jumlah total laba 

perusahaan yang diperoleh dalam 1 tahun) 

1 tahun sekali 

Sumber: Hotel Selecta Batu, Tahun 2013 

Dari Tabel: 1.1 di atas disebutkan bahwa insentif yang diberikan 

berjumlah enam macam dan frekuensinya berbeda-beda sesuai dengan 

jenis serta kebutuhan karyawan. Berdasarkan jenis insentif tersebut 

diharapkan mampu memberikan rangsangan atau motivasi terhadap 

semangat kerja karyawan yang akan berdampak kepada kepuasan kerja 

dan kualitas pelayanan karyawan Hotel Selecta Batu. Oleh karena itu 

motivasi mempunyai peran yang penting dalam mencapai kepuasan kerja 

pada karyawan dan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan karyawan kepada pelanggan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan, Hotel Selecta 

Batu juga menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kemampuan 

kerja para karyawan. Upaya untuk memberikan jaminan atas kemampuan 

kerja karyawan tersebut dimulai dari proses perekrutan karyawan, pihak 

manajemen selain mempertimbangkan atas pendidikan formal yang 

dimiliki juga mempertimbangkan kemampuan atau pengalaman kerja yang 

dimiliki. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan 

jaminan bahwa karyawan yang akan dipekerjakan dapat secara maksimal 

dalam bekerja di perusahaan dan mampu menyelesaikan tugas atau 
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pekerjaan yang harus diselesaikan. Beberapa syarat tersebut yaitu 

meliputi: para calon karyawan minimal memiliki tingkat pendidikan SMK 

Pariwisata, DIII Perhotelan dan Sarjana (S1). Selain itu pihak manajemen 

hotel merekrut karyawan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 

tahun. Beberapa kebijakan tersebut terkait dengan upaya untuk 

peningkatan kemampuan kerja para karyawan, dimana kemampuan 

tersebut terkait dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan dan 

mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu hotel. 

Selain itu pihak manajemen hotel juga melakukan upaya untuk 

peningkatan kemampuan kerja para karyawan yaitu para karyawan senior 

memberikan arahan kepada karyawan baru yang belum memiliki 

kemampuan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Kebijakan tersebut 

dilakukan disemua bagian termasuk dalam hal ini adalah bagian bagian FO 

(Front Office) Departement, House Keeping Departement dan Food & 

Baverage Departement.  Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya 

perusahaan untuk melakukan efisiensi dari upaya peningkatan kemampuan 

kerja para karyawan, selain itu perusahaan juga mengikutsertakan para 

karyawan dalam kegiatan seminar dengan harapan dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan kepada karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja para 

karyawan, pihak manajemen telah menetapkan pencapaian kinerja yaitu 

apabila dikaitkan dengan kuantitas kerja perusahaan memberikan tugas 

kepada karyawan bagian house keeping setiap hari minimal mampu 

melakukan penataan kamar sehingga siap ditempati oleh tamu hotel 

sebanyak 5 kamar. Perusahaan juga menetapkan setiap proses pentaaan 
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kamar dapat dikerjakan maksimal 1 jam. Apabila dikaitkan dengan 

kualitas pekerjaan maka perusahaan menetapkan tugas kepada karyawan 

bagian food and baverage untuk tidak melakukan kesalahan dalam 

memberikan makanan dan minuman yang dipesan para tamu. 

Permasalah yang dihadapi oleh Hotel Selecta Batu yaitu masih 

terdapat para tamu hotel yang komplain atas kinerja yang dihasilkan para 

karyawan. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 46 komplain yang 

disampaikan oleh tamu hotel kepada pihak manajemen, apabila dilakukan 

proporsi 55% yaitu komplain mengenai kebersihan kamar, 23% 

keterlambatan dan kesalahan dalam pengiriman pesanan makanan dan 

minuman sedangkan lain-lain sebanyak 22% keramahan, kesopanan, 

penampilan karyawan dan respon terhadap permintaan tamu hotel. (Hasil 

wawancara kepada Ibu Tri Suhatin selaku Humas Hotel Selecta Batu, pada 

tanggal 23 Februari 2013).  

Pencapaian kinerja para karyawan terkait secara langsung dengan 

pemberian motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, dimana 

kedua faktor tersebut terkait secara langsung dengan upaya peningkatan 

kinerja para karyawan. Apabila dikaitkan dengan fenomena di atas maka 

semakin meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja para karyawan 

maka upaya untuk memaksimalkan potensi karyawan dalam pencapaian 

kinerja dapat terwujud. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kemampuan 

terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Selecta Batu”. 
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B.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di Hotel Selecta Batu? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan karyawan di Hotel Selecta Batu? 

3. Bagaimana tingkat kinerja karyawan di Hotel Selecta Batu? 

4. Apakah motivasi dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Hotel Selecta Batu? 

5. Diantara variabel motivasi dan kemampuan, variabel manakah yang 

berpengaruh paling kuat terhadap kinerja karyawan di Hotel Selecta 

Batu? 

C.  Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dibuat agar permasalahan yang dibahas  terarah,  

terfokus, dan tidak  menyimpang  dari  sasaran pokok penelitian. Adapun 

batasan masalah yang peneliti kemukakan adalah karyawan tetap pada bagian 

FO (Front Office) Departement, House Keeping Departement dan Food & 

Baverage Departement yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun dan teori 

motivasi menurut Maslow dan kemampuan menurut Fitz dalam Swasto. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan tingkat motivasi kerja karyawan di Hotel 

Selecta Batu. 
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b. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan karyawan di Hotel 

Selecta Batu. 

c. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan di Hotel Selecta 

Batu. 

d. Untuk menganalisis motivasi dan kemampuan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Hotel Selecta Batu. 

e. Untuk mengetahui diantara variabel motivasi dan kemampuan, 

variabel manakah yang berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja 

karyawan di Hotel Selecta Batu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan ide atau 

gagasan dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja para 

karyawan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dalam 

bekerja diperusahaan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya/ Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji permasalahan yang 

berbeda  dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. 

 


