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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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 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. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan maupun pemilik 

perusahaan, hal tersebut dikarenakan dengan kompensasi yang telah diberikan 

oleh perusahaan bagi seorang karyawan merupakan sumber penghasilan dalam 

rangka mencukupi kebutuhan mereka.Pada sisi yang lain melalui kebijakan 

kompensasi perusahaan akan mendapatkan atau memperoleh manfaat secara 
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maksimal atas pemanfaatan sumber daya manusia yang mereka miliki. Bagi 

perusahaan kompensasi merupakan faktor utama dalam sistem kepegawaian yang 

telah ditetapkan. Pada sisi yang lain sistem kepegawaian sendiri biasanya banyak 

berhubungan dengan jumlah kompensasi yang akan diberikan. Apabila 

kompensasi diberikan secara benar kepada karyawan maka akan memberikan 

dampak atas terciptanya kepuasan yang pada akhirnya para karyawan akan lebih 

termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Terdapat dua kompensasi secara umum diberikan oleh perusahaan yaitu 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial (Simamora, 2001:540). 

Melalui program-program kompensasi yang telah ditetapkan baik kompensasi 

finansial dan non finansial menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan melalui kompensasi finansial dan non 

finansial dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan sumber 

daya yang mereka miliki, sehingga kedua komponen tersebut terbukti lebih efektif 

dalam pemeliharaan tenaga kerja untuk memotivasi para karyawan dalam usaha 

meningkatkan atas kinerja yang telah dicapai oleh karyawan dalam bekerja di 

perusahaan. 

Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawan 

merupakan hasil dari perencanaan yang tepat dari investasi yang bijaksana, 

teknologi baru, teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi. Kinerja 

sangat tergantung pada kesadaran dari tiap-tiap karyawan dan peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada perilaku pada suatu lingkungan kerja yang ada. Untuk 

meningkatkan kinerja karyawan perusahaan wajib untuk menjaga keberadaan 
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sumber daya manusia dengan mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya 

manusia yang telah dimilikinya. Melalui upaya tersebut maka dengan sendirinya 

para karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja secara maksimal di 

perusahaan. Salah satu cara untuk mengefektifkan dan mengifisienkan serta 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut adalah melalui kebijakan pemberian 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan baik secara finansial dan non 

finansial. 

Selain itu upaya perusahaan untuk memberikan motivasi kerja dapat 

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. 

Seiring dengan perkembangan Kota Malang maka Dewarna Hotel selaku 

pelaku usaha jasa perhotelan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dan 
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fasilitas yang terbaik kepada tamu hotel yaitu dengan menghadirkan brand new 

dengan konsep minimalis dan menghadirkan suasana yang ramah, nyaman dan 

bersih.Pihak manajemen dalam upaya memaksimalkan potensi para karyawan 

diperusahaan maka selalu memotivasi para karyawan dalam bekerja diperusahaan 

melalui kebijakan pemberian kompensasi kepada karyawan. 

Selama ini pihak manajemen Dewarna Hotel melakukan berbagai upaya 

dalam rangka untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, bentuk motivasi 

tersebut yaitu dengan memberikan pemberian gaji pokok dengan kisaran Rp. 

850.000,- sampai Rp. 2.250.000, per bulan. Perusaahaan juga memberikan 

insentif berupa uang bonussebesar Rp. 50.000,- sampai Rp.200.000,- tergantung 

tingkat keuntungan yang diperoleh oleh hotel, pemberian uang bonustersebut 

dilakukan untuk memberikan dukungan agar karyawan selalu bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian pihak manajemen juga 

menetapkan peraturan yang ketat kepada karyawan dimana apabila seorang 

karyawan tidak masuk kerja maka uang bonustidak diberikan. Selain itu 

perusahaan juga menetapkan kebijakan terkait dengan gaji yaitu melakukan 

pemotongan sejumlah gaji yang diterima oleh karyawan apabila karyawan 

terlambat datang sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan. 

Apabila ditinjau dari  motivasi kerja para karyawan menunjukkan bahwa 

selama ini adanya kecenderungan penurunan atas motivasi kerja karyawan. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya karyawan meninggalkan pekerjaan ketika 

mendapatkan tawaran yang lebih menarik,  jadi apabila mendapatkan tawaran 

yang lebih baik maka karyawan tersebut dengan sengaja tidak masuk 
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kerja.Kenyataan ini membuktikan bahwa adanya penurunan motivasi para 

karyawan dalam bekerja diperusahaan. Penurunan motivasi kerja ditunjukkan dari 

seringnya karyawan datang terlambat masuk kerja dan proses penyelesaian 

pekerjaan yang menggunakan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan data dari perusahaan pada bulan Desember 2014 menunjukkan 

bahwa sebanyak 12 orang meningkat dibandingkan dengan bulan November 2014 

yaitu sebanyak 9 karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan permasalahan mengenai kinerja para karyawan 

dapat diketahui bahwa selama ini banyak tamu hotel yang sering mengeluh atas 

pelayanan yang diberikan, seringnya terlambat dapat menyiapkan keperluan bagi 

tamu hotel. Beberapa kondisi ini dapat mengindikasikan kurang maksimalnya 

kinerja para karyawan. Pencapaiankinerja tersebut ditunjukkan dari banyaknya 

komplian yang dilakukan oleh tamu hotel. Dari hasil wawacarakepada karyawan 

house keeping departement, dia mengatakan bahwa: 

Selama ini banyak tamu hotel yang complain mengenai permasalahan 

kecepatan dalam memberikan pelayanan, sehingga tamu hotel sering 

merasakan kurang puas atas pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya 

permasalahan mengenai kinerja para karyawan terkait dengan pelayanan yang 

diberikan oleh tamu hotel. Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini 

yaitu mengenai: “Pengaruh Pemberian Kompensasi Dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Dewarna Hotel Malang” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah pemberian kompensasi pada Dewarna Hotel Malang? 

2. Bagaimanakah motivasi kerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang? 

3. Bagaimanakah kinerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang? 

4. Apakah terdapat pengaruh pemberian kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang? 

5. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada Dewarna Hotel Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan hanya pada karyawan bagian FO (Front Office) 

Departement, House Keeping Departement dan Food & Baverage 

Departementyaitu sebanyak  60 karyawan dan teori motivasi menurut Maslow 

dan kompensasi finasial (Simamora, 2001) serta kinerja karyawan 

(Mangkunegara, 2007) 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi pada Dewarna Hotel 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan pada Dewarna Hotel 

Malang 
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c. Untuk mendeskripsikankinerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang

d. Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi dan motivasi terhadap

kinerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang.

e. Untuk mendeskripsikan manakah yang mempunyai pengaruh dominan

terhadap kinerja karyawan pada Dewarna Hotel Malang

2. Kegunaan Penelitian

a. BagiDewarna Hotel Malang

Dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak hotel dalam upaya

peningkatan kinerja karyawan melalui penetapan kebijakan

kompensasi dan peningkatan motivasi kerja karyawan.

b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan

penelitian dengan topik penelitian yang sama.




