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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber 

daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat 

berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan yang di inginkan oleh 

perusahaan. Karena karyawan merupakan asset utama perusahaan dan 

mempunyai peran yang strategis didalam perusahaan yaitu sebagai pemikir, 

perencana, pelaksana dan pengendali aktivitas perusahaan. 

Perusahaan dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas kerja dan kuantitas kerja pelayanannya. Hal ini dimaksudkan agar 

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, baik pada 

tingkat nasional maupun tingkat internasional. 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. 

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan, 

dapat dilakukan salah satunya dengan motivasi kerja. Adapun motivasi kerja 

dapat bersifat individu maupun menyeluruh pada karyawan perusahan. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kinerja karyawan agar bekerja secara efisien 

dan efektif perusahaan harus mampu memberikan motivasi kerja terhadap 
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setiap karyawan untuk meningkatkan kemampuan kerja agar memperoleh 

hasil kinerja yang baik. 

Dalam hal ini kinerja karyawan dikorelasikan pada prestasi kerja 

karyawan yang dipresentasekan berdasarkan standard atau kriteria yang 

telah ditetapkan perusahaan. Kebijakan perusahaan sangatlah penting dalam 

pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai hasil kerja karyawan 

yang sangat baik. Selain itu  kualitas kerja atas pelayanan yang prima dan 

bergaransi yang tidak mengecewakan pelanggan. Dalam hal ini tentunya 

melibatkan pimpinan perusahaan ataupun kebijakan perusahaan yang 

mampu memotivasi kinerja karyawan agar meningkatkan kualitas kerja. 

Kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukam 

keberhasilan perusahan. Dengan kinerja karyawan yang tinggi maka 

keuntungan yang diperoleh 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 karyawan dan meningkatan 

kepuasaan kerja karyawan. 

Penelitian ini di lakukan di Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang. 

Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang memiliki empat grade karyawan 

yang dimulai dari bawah yaitu: crew, supervisor, manajemen, owner. Crew 

merupakan bagian sangat penting dalam jasa perhotelan. Crew terdiri dari: 

Roomboy, Linen/Laundry, Reception, Operator, Reservation, Banqutte, 

Waiter/Waitersess, dan Cook Helper. Crew merupakan kelompok   
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karyawan yang berperan secara langsung dalam melayani para 

konsumen/pelanggan hotel. Kesuksesan perusahaan jasa perhotelan terletak 

pada karyawan bagian crew, dari kinerja crew itulah dapat tercermin 

bagaimana kepuasan yang diperoleh oleh konsumen/pelanggan Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang. 

Permasalahan kinerja karyawan yang sering dihadapi oleh pihak 

perusahaan selama ini yaitu sering terjadinya keterlambatan karyawan 

dalam masuk kerja. Keterlambatan tersebut disebabkan karena karyawan 

sering bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan 

observasi yang di lakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, 

fenomena yang terkait dengan kinerja karyawan dapat dilihat dari tabel 1.1 

keterlambatan kerja karyawan di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Daftar Keterlambatan Karyawan Tahun 2012 dan 2013 

Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 

Bulan Tahun 2012 Tahun 2013 

Juli 2 Orang 4 orang 

Agustus 1 Orang 4 orang 

September 3 Orang 1 orang 

Oktober 2 Orang 2 orang 

November 2 Orang 5 orang 

Jumlah 11 orang 16 orang 

    Sumber Data:Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 
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Pada tabel 1.1 dapat dilihat karyawan yang terlambat dimulai dari 

bulan Juli sampai dengan Desember 2012, kemudian data karyawan yang 

terlambat dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013. Karyawan 

yang terlambat 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 setiap harinya. Apabila banyak karyawan yang terlambat 

tidak sesuai dengan dengan waktu kerja yang ditentukan perusahaan maka 

akan berdampak pada kinerja karyawan.  

Keterkaitan antara fenomena kinerja yang telah dijelaskan diatas  

akan berimbas pada pemberian motivasi kerja dan kemampuan kerja 

karyawan. Dilihat dari tabel keterlambatan, maka berdampak pada kinerja 

karyawan yang berkecenderungan kurang maksimal, dengan banyaknya 

karyawan yang kurang dalam hal ketepatan waktu. Perusahaan telah 

memenuhi kebutuhan yang mendorong karyawan sehingga termotivasi dan 

karyawan telah memiliki kemampuan dalam bekerja. Pemberian motivasi 

dilakukan oleh perusahaan secara finansial ataupun non finansial agar 

kinerja karyawan dapat meningkat. Pemberian motivasi dimulai dari 
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memenuhi kebutuhan dasar karyawan yaitu: kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan social, kebutuhan penghargaan hingga 

kebutuhan aktualisasi diri agar karyawan dapat menunjukkan potensi diri 

dari karyawan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat 

termotivasi.  

Tabel 1.2 

Daftar Gaji Karyawan Perbulan 

Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 

Grade Posisi Gaji 

I Crew  Rp. 1.670.000 

II Supervisor  Rp. 2.100.000 

III Manajemen  Rp. 3.575.000 

       Sumber Data: Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Grand Kalpataru Syariah Hotel 

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 kepada karyawan  dimana gaji pokok karyawan khususnya 

bagian crew adalah Rp 1.670.000 sedangkan UMK kota Malang 2014 

sekitar Rp 1.587.000. Tetapi dari riset  yang di lakukan peneliti di Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang di ketahui bahwa ada beberapa karyawan 

yang mengeluh karena gaji yang diberikan masih dirasa kurang cukup, 

karena dianggap bahwa gaji yang diberikan hanya mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan yang lainnya 
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misalnya untuk tabungan dan biaya pendidikan anak-anak (bagi yang sudah 

bekeluarga).  

Untuk kebutuhan rasa aman, perusahaan memberikan tunjangan 

asuransi, tunjangan keselamatan bagi para karyawannya yang mengalami 

kecelakaan atau biaya pengobatan bagi karyawan yang sedang sakit, dan 

pemberian dana pensiun bagi karyawan yang telah pensiun. Tetapi masih 

ada beberapa karyawan yang mengeluhkan bahwa biaya pengobatan yang di 

berikan belum sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan selama 

pengobatan. 

Kebutuhan sosial yang ada di Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 

adalah hubungan yang terjadi antara sesama karyawan berjalan dengan baik 

dan tidak pernah terjadi konflik. Permasalahan yang berhubungan dengan 

kebutuhan sosial adalah dilihat dari hubungan antara karyawan dan atasan 

yang kurang harmonis dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat. 

Kebutuhan penghargaan, perusahaan memberikan motivasi kepada 

karyawan dengan memberikan penghargaan setiap satu tahun sekali kepada  

karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Tetapi permasalahan yang 

timbul adalah terkadang karyawan merasa iri oleh karyawan yang 

mendapatkan penghargaan karena setiap karyawan merasa telah melakukan 

kinerjanya dengan sebaik mungkin.  

 Kebutuhan aktualisasi diri yang diberikan oleh perusahaan adalah 

mengadakan suatu pelatihan kepribadian, kedisiplinan, dan kursus bahasa 

asing kepada karyawannya. Tetapi karyawan merasa pelatihan yang 
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diberikan perusahaan masih dirasa kurang cukup mendukung dalam 

pengembangan diri mereka.  

Kemampuan karyawan di Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang 

dapat dilihat dari pengetahuan dan ketrampilan karyawan. Pada Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang terdapat karyawan yang menempati posisi 

tidak sesuai dengan pendidikan yang di ambil pada saat menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi maupun pada saat menempuh pendidikan di 

sekolah menengah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut dalam melaksanakan tugas yang harus dikerjakannya. 

Pemberian motivasi yang telah dilakukan oleh perusahaan Grand 

Kapaltaru Syariah Hotel dimulai dari memenuhi kebutuhan dasar karyawan 

yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan social, 

kebutuhan penghargaan hingga kebutuhan aktualisasi diri ternyata belum 

mampu berpengaruh secara maksimal terhadap kinerja karyawan sesuai 

keinginan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas menarik bagi peneliti untuk mengkaji 

bagaimana sebenarnya perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja  

perusahaan melalui strategi pendekatan motivasi kerja dan kemampuan 

kerja para karyawannya yang nantinya akan berdampak pada hasil kinerja 

karyawan dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Maka peneliti 

tertarik untuk mengulas hal tersebut secara lebih mendalam melalui 

penelitian ini dengan judul penelitian “PENGARUH MOTIVASI KERJA 



8 

 

 

  

DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA GRAND KALPATARU SYARIAH HOTEL MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada Grand Kalpataru Syariah 

Hotel Malang? 

2. Bagaimana kemampuan kerja karyawan pada Grand Kalpataru 

Syariah Hotel Malang? 

3.  Bagaimana kinerja karyawan Grand Kalpataru Syariah Hotel 

Malang? 

4. Apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Grand Kalpataru Syariah Hotel 

Malang? 

5. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang? 

C. Batasan Masalah 

Objek penelitian dibatasi pada karyawan pada bagian crew dan 

motivasi dalam penelitian ini dibatasi dari sudut pandang teori hirarki 

kebutuhan Abraham Maslow. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan pada Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang. 
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2. Untuk mendeskripsikan kemampuan kerja karyawan pada Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan terhadap Grand Kalpataru 

Syariah Hotel Malang. 

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi 

kerja dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada Grand 

Kalpataru Syariah Hotel Malang. 

5. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat 

terhadap kinerja karyawan pada Grand Kalpataru Syariah Hotel 

Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini penting dengan harapan dapat 

memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Di 

samping itu diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk mengembangka 

ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis menyangkut pemecahan masalah 

yang aktual. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan 

Agar dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk mengambil 

sebuah tujuan atau langkah-langkah dalam mencapai kinerja karyawan 

yaitu dengan cara memotivasi kerja dan kemampuan kerja terhadap 

karyawan agar karyawan bisa bekerja secara optimal. 
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b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagi bahan untuk referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

lebih mendalam permasalahan sumber daya manusia, khususnya 

masalah pemberian motivasi kerja dan kemampuan kerja. 

 


