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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada era global saat ini persaingan antar perusahaan sangat ketat. 

Peningkatan sumber daya harus dilakukan dalam perusahaan. Salah satu 

sumber daya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang 

memiliki peran penting dalam menjaga agar perusahaan tersebut dapat 

bersaing. Kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis menciptakan 

kebutuhan perusahaan untuk tanggap  mempertahankan daya saingnya. 

Dalam persaingan bisnis perusahaan menempuh berbagai cara agar tetap 

bertahan. 

 Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mulai dari 

penyediaan staf, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, 

pemberian kompensasi, motivasi kerja karyawan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dan  Hubungan antar karyawan hingga karyawan 

dengan pengusahan. Peran tersebut sangat penting dalam jalannya perusahan 

memasuki era global. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki keunggulan yang kompetitif dan mampu melaksanakan tugasnya 

demi mencapai tujuan perusahaan. 

 Sumber daya manusia merupakan kekayaan utama suatu perusahaan atau 

organisasi, karena tanpa Sumber daya manusia aktivitas dalam suatu 

perusahaan atau organisasi tidak akan terjadi Hasibuan (2003:10). Pentingnya 
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peran dari Sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan harus 

disadari oleh perusahaan dengan melakukan peningkatan kualitas karyawan 

tersebut sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dan kinerja yang 

tinggi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) Kemampuan dan motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian tersebut 

disebutkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Motivasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai 

proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu 

untuk mencapai tujuannya. Jika dipersempit motivasi menjadi usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasional untuk mencerminkan minat yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

 Motivasi juga dapat diartikan sebagai keinginan dalam diri seseorang 

yang menyebabkan orang itu bertindak. Orang bertindak karena suatu alasan 

yaitu adanya motivasi yang timbul dalam dirinya seperti kebutuhan, 

keinginan, hasrat, dan dorongan. Dalam hirarki kebutuhan Abraham Maslow 

kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi lima kategori yang naik dalam 

urutan tertentu. Sebelum kebutuhan mendasar terpenuhi seseorang tidak akan 

berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Hirarki Maslow yang 

terkenal terdiri atas: (1) kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan akan keselamatan 

dan keamanan, (3) kebutuhan akan kebersamaan dan kasih saying, (4) 

kebutuhan akan penghargaan, dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri. 
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 Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Kristiani (2013) Kemampuan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kemampuan kerja karyawan dapat dilihat oleh dari knowledge (pengetahuan) 

dan skill (ketrampilan) mangkunegara (2007:67). Dari penelitian tersebut 

telah dibuktikan bahwa kemampuan kerja juga memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kinerja karyawan. 

 Kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan perusahaan. Dengan kinerja karyawan yang tinggi maka 

keuntungan yang di peroleh oleh perusahaan akan meningkat, serta dapat 

dijadikan tolak ukur kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat 

dilihat dari tujuan-tujuan perusahaan yang telah tercapai. Kinerja karyawan 

perlu ditingkatkan dengan melakukan  motivasi kerja pada karyawan dan 

peningkatan kemampuan kerja pada karyawan.  

 Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Hotel Pelangi 1 yang 

merupakan salah satu hotel tertua di kota malang dan memiliki figur budaya 

di kota Malang. Hotel pelangi memiliki karyawan hotel yang dapat dikatakan 

jumlahnya tidak sedikit. Hotel pelangi memiliki enam grade karyawan yang 

dimulai dari bawah yaitu crew, senior crew, supervisor, coordinator, assistant 

manager, dan yang paling tinggi yaitu grade management. 

 Pemberian motivasi kerja dilakukan oleh perusahaan agar kinerja 

karyawan dapat meningkat. Pemberian motivasi kerja di mulai dari 

memenuhi kebutuhan dasar karyawan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan  hingga kebutuhan 
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aktualisasi diri agar karyawan dapat menunjukkan potensi diri dari karyawan 

itu sendiri. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat termotivasi dan kinerja 

karyawan meningkat. 

Tabel 1.1 

Daftar Gaji Karyawan Perbulan 

Hotel Pelangi 1 Malang 

 

Posisi Gaji 
Bonus 

(Service) 

CREW 1.420.150 145.422 

SENIOR CREW 1.625.000 174.507 

SUPERVISOR 1.875.000 853.889 

COORDINATOR 2.350.000 853.889 

ASST. MANAGER 3.100.000 882.973 

MANAGEMENT 4.250.000 912.058 

      Sumber Data: Hotel Pelangi 1 Malang, 2013 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Hotel Pelangi 1 Malang telah 

memotivasi karyawan secara finansial dengan memenuhi kebutuhan dasar 

yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan rasa 

lapar dan haus  yang semuanya dapat dipenuhi dari pemberian gaji dan 

service charge kepada karyawan oleh Hotel Pelangi 1 Malang dimana gaji 

pokok karyawan khususnya senior crew adalah Rp 1.625.000 sedangkan 

UMK kota malang 2013 sekitar Rp 1.340.300,- dan  bonus (service charge) 

yang diberikan untuk senior crew sekitar Rp 174.507,-.. Untuk kebutuhan 

tentang rasa aman perusahaan memberikan gaji yang stabil asuransi 

kesehatan karyawan dan keluarga (istri/suami dan 2 anak), pesangon, fasilitas 

pengamanan untuk karyawati, dan general check up satu tahun sekali untuk 

menjaga agar karyawan tetap sehat. 
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 Pemenuhan kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan sosial dimana karyawan 

Hotel Pelangi 1 Malang saling berinteraksi dengan karyawan lain di dalam 

perusahaan, sebulan atau dua bulan di adakan pelatihan yang dimana 

mengumpulkan karyawan untuk dapat berkumpul bersama dan saling 

berinteraksi. Pemenuhan kebutuhan yang keempat yaitu pemenuhan 

kebutuhan akan penghargaan di Hotel Pelangi 1 Malang perusahaan 

memberikan motivasi kepada karyawan dengan memberikan penghargaan 

kepada karyawan yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan sangat baik. 

Penghargaan tersebut adalah diberikannya best employe yang dilakukan 

perusahan dua kali dalam satu tahun. 

 Pemenuhan kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Karyawan 

diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi diri yang ada pada dirinya. 

Hotel Pelangi 1 Malang memberlakukan rolling karyawan sehingga karyawan 

dapat berpindah posisi dari posisi yang sebelumnya di tempati. Sebagi contoh 

karyawan yang sebelumnya menempati keuangan di Hotel Pelangi Malang 

dapat di tempatkan di bagian Sumber Daya Manusia. 

 Kemampuan karyawan di Hotel Pelangi 1 Malang dapat dilihat dari 

pengetahuan dan ketrampilan karyawan. Pada Hotel Pelangi 1 Malang 

karyawan memiliki pengetahuan tentang hotel karena karyawan yang bekerja 

di hotel pelangi sebagian besar lulusan dari SMK perhotelan. Karyawan akan 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki selama menempuh pendidikan 

untuk menyelesaikan pekerjaan dan dapat membantu rekan kerja yang 

memiliki problem. 
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Tabel 1.2 

Daftar Check Clock Karyawan Tahun 2012 dan 2013 

Hotel Pelangi 1 Malang 

 

Bulan 
Terlambat Ketidak Hadiran 

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2013 

Juli 5 Orang 10 orang 1 Orang 3 orang 

Agustus 2 Orang 12 orang 2 orang 3 orang 

September 2 Orang 11 orang 1 orang 2 orang 

Oktober 3 Orang 13 orang 3 orang - 

November 3 Orang 10 orang 2 orang 2 orang 

Jumlah 13 orang 56 orang 15 orang 10 orang 

Sumber Data: Hotel Pelangi 1 Malang 

 Pada tabel 1.2 dapat dilihat karyawan yang terlambat dan tidak hadir 

dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012, kemudian data 

karyawan yang terlambat dan tidak hadir dimulai dari bulan Juli sampai 

dengan Desember 2013. Karyawan yang terlambat dan tidak hadir akan 

memberi dampak terhadap kinerjanya yang kurang maksimal pada setiap 

pekerjaan yang dilakukan. 

 Peningkatan karyawan yang terlambat mempengaruhi ketepatan waktu 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan yang terlambat akan 

mempengaruhi pergantian jam kerja sebelum dan sesudah jam kerja mereka 

serta menambah beban kerja rekan sekerja. Karyawan akan bekerja dan 

selesai bekerja tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan. 

Selanjutnya kualitas dari layanan yang diberikan akan kurang maksimal saat 

karyawan terlambat hadir setiap harinya. Apabila banyak karyawan yang 

terlambat tidak sesuai dengan dengan waktu kerja yang ditentukan 

perusahaan maka akan berdampak pada kinerja karyawan. 
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 Dengan pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar hingga yang 

paling atas, karyawan Hotel Pelangi 1 Malang memiliki motivasi kerja yang 

tinggi. Dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, 

menunjukkan karyawan Hotel Pelangi 1 Malang memiliki kemampuan kerja 

yang tinggi. Dengan motivasi kerja dan kemampuan kerja karyawan yang 

tinggi akan berimbas pada kinerja karyawan yang tinggi pula. Dilihat dari 

tabel check clock keterlambatan dan kehadiran, maka berdampak pada kinerja 

karyawan yang berkecenderungan kurang maksimal, dengan banyaknya 

karyawan yang kurang dalam hal kehadiran serta ketepatan waktu. 

Perusahaan telah memenuhi kebutuhan yang mendorong karyawan sehingga 

termotivasi dan karyawan telah memiliki kemampuan dalam bekerja.  

 Berdasarkan uraian di atas yang peneliti telah uraikan serta dirasa 

motivasi kerja dan kemampuann kerja penting dalam hal meningkatkan 

kinerja karyawan, sehingga mampu meningkatkan keuntungan serta 

tercapainya tujuan dari Hotel Pelangi 1 Malang. Maka disini peneliti akan 

melakukan penelitian tentang motivasi kerja dan kemampuan kerja dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Hotel Pelangi 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Motivasi dan kemampuan memegang peranan yang sangat penting 

dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan guna pencapaian tujuan 

perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki 
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perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di latar 

belakang, maka beberapa masalah yang dapat dikembangkan diantaranya: 

1) Bagaimana pemberian motivasi kerja pada karyawan Hotel Pelangi 1 

Malang ? 

2) Bagaimana kemampuan  kerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 Malang? 

3) Bagaimana kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 Malang ? 

4) Apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 Malang? 

5) Manakah yang lebih berpengaruh signifikan antara motivasi kerja dan 

kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 

Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah berfungsi untuk membatasi obyek masalah penelitian 

sehingga tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam menganalisa. 

Peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan motivasi kerja dan 

kemampuan kerja pada karyawan senior crew Hotel Pelangi 1 Malang yaitu 

teori motivasi dari (Abraham Maslow) dan teori kemampuan  (Keith Davis 

dalam Mangkunegara). Sedangkan dalam penilaian kinerja menggunakan 

teori (Mathis dan Jackson). 
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D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganilisi : 

1) Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 

Malang. 

2) Untuk mengetahui kemampuan  kerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 

Malang. 

3) Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 Malang. 

4) Untuk mengetahui ada pengaruh signifikan motivasi kerja dan 

kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 

Malang. 

5) Untuk mengetahui variabel motivasi kerja dan kemampuan kerja yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi 1 

Malang. 

 

E. Manfaat penelitian 

 Sedangkan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinerja sehingga hasil kerja yang 

maksimal dapat tercapai. 
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2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 


