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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang sangat penting 

dalam perusahaan, karena memiliki peran yang sangat besar dalam membantu 

proses pencapaian tujuan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia 

maka kegiatan perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan optimal 

walaupun perusahaan memiliki beragam teknologi yang canggih dan modal 

yang mencukupi. Hal ini juga didukung oleh Ardana dkk. (2012:3) dimana 

sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan, karena keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya sangat ditentukan oleh peranan unsur manusia di dalamnya. 

Sumber daya manusia saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

manajemen karena keberhasilan manajemen untuk menentukan perencanaan 

sumber daya manusia meliputi penyusunan anggaran sumber daya manusia 

dan penyusunan program tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2009:8). Meski didukung oleh sarana dan prasarana serta 

sumber dana yang berlimpah dari perusahaan, tetapi tanpa dukungan sumber 

daya manusia yang handal dan baik maka program perusahaan tidak akan 

terselesaikan dengan baik. Artinya sumber daya manusia menunjukkan kunci 

pokok yang harus sangat diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 
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Peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu cara perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi termasuk kuantitas 

output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan 

sikap koperatif (Mathis dan Jackson, 2002:78). Kinerja adalah hasil secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2009:67). 

Kinerja karyawan menjadi perhatian semua jenis perusahaan, 

termasuk di Hotel Solaris Malang. Hotel ini merupakan salah satu hotel 

favorit para wisatawan yang berlibur di Malang. Hotel ini menawarkan 

berbagai fasilitas menarik dan kamar tamu yang nyaman untuk 

mengakomodasi setiap tamu yang menginap di hotel ini. Dengan dukungan 

staf yang ramah dan profesional, setiap tamu dapat beristirahat dengan 

nyaman setelah lelah menjelajahi berbagai tempat wisata di Malang.  Hotel 

Solaris terletak di gerbang Kota Malang yang merupakan tempat yang 

strategis dan mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun umum. Hotel 

ini berada di Jalan Raya Karanglo Nomor 69 Singosari Malang sehingga 

pengunjung dapat dengan mudah mengakses berbagai tempat wisata menarik 

yang ada di Malang tanpa harus bepergian jauh. Dari Bandara Abdul 

Rachman Saleh dan pusat Kota Malang, hotel ini dapat dicapai dalam waktu 
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sekitar 20 menit. Sedangkan untuk menuju Batu Malang, dibutuhkan 

perjalanan selama kurang lebih 30 menit. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada studi pendahuluan 

di hotel tersebut, peneliti menemukan fakta yang menunjukkan menurunnya 

kinerja beberapa karyawan. Hasil pengamatan peneliti melihat beberapa 

karyawan yang kurang koperatif, misalnya ketika terdapat tamu yang 

mengadukan adanya kerusakan fasilitas di kamar tidurnya tetapi tidak 

langsung mendapat respon dari karyawan. Hasil wawancara peneliti dengan 

pihak hotel juga menemukan bahwa terdapat beberapa karyawan yang sering 

tidak hadir di tempat kerja dengan berbagai macam alasan. Hal ini 

mengindikasikan menurunnya kinerja beberapa karyawan di hotel tersebut. 

Menurunnya kinerja karyawan juga dapat dilihat dari data 

ketidaktepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan persiapan kamar untuk 

tamu. Berikut adalah data pencapaian target waktu karyawan dalam 

mempersiapkan kamar untuk tamu.  

Tabel 1.1 

Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Karyawan Bagian House 

Keeping Hotel Solaris Malang Bulan Oktober-Nopember 2016 
 

Bulan/Tahun 

Jumlah 

kamar 

yang 

tersedia 
(unit) 

Jumlah 

kamar 

terpakai 
(unit) 

Target 

waktu 

persiapan 

kamar 
(jam) 

Pencapaian 

waktu 

persiapan 
kamar (jam) 

Keterlambatan 

waktu 

persiapan 
kamar (jam) 

Persentase 

keterlambatan 

(%) 

Oktober 2016 
Nopember 2016 

100 
100 

33 
36 

8.25 
9.00 

10.32 
12.26 

2.07 
3.26 

25.09 
36.22 

 Rata-rata 30.66 

Sumber: Data Hotel Solaris Malang Bulan Oktober-Nopember 2016 

 

Dari Tabel 1.1 terlihat adanya indikasi penurunan kinerja karyawan 

bagian house keeping yang dibuktikan dengan adanya keterlambatan waktu 
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karyawan dalam mempersiapkan kamar untuk tamu. Pada bulan Oktober 

2016, terjadi keterlambatan waktu karyawan dalam mempersiapkan kamar 

yaitu selama 2,07 jam atau 25,09% untuk 33 unit kamar yang terpakai. Pada 

bulan Nopember 2016, terjadi keterlambatan waktu karyawan dalam 

mempersiapkan kamar yaitu selama 3.26 jam atau 36,22% untuk 36 unit 

kamar yang terpakai. Pada bulan Oktober-Nopember 2016, rata-rata 

persentase keterlambatan waktu karyawan dalam mempersiapkan kamar 

sebesar 30,66%. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan beberapa 

indikator kinerja bagian house keeping.  

Fenomena tersebut di atas menunjukkan menurunnya kualitas kerja  

karena terdapat ketidaktepatan dalam memenuhi waktu standar yang telah 

ditetapkan. Selain itu, juga menunjukkan kuantitas kerja yang rendah karena 

terdapat penurunan dalam menyiapkan sejumlah kamar dari waktu standar 

yang telah ditetapkan. Selain itu pada bagian kitchen dan food and beverage 

juga ada permasalahan pada penyajian makanan, dimana dalam penyajiannya 

terdapat keterlambatan waktu dalam menyajikan makanan pada pelanggan 

hotel, hal ini terjadi dikarenakan adanya niss communication dan efensiansi 

waktu pada bagian kitten untuk menyajikan makanan, sehingga juga 

berpengaruh pada bagian food and beverage. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat dikatakan terdapat penurunan kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang 

pada bulan Oktober 2016 hingga bulan November 2016.  

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

dan salah satunya adalah kompensasi. Menurut Mathis dan Jackson 
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(2002:118) usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan adalah kompensasi. Kompensasi merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu 

organisasi dan bukan pada perusahaan yang lainnya. Pengusaha harus cukup 

kompetitif dengan jenis kompensasi untuk mempekerjakan, mempertahankan, 

dan memberi imbalan terhadap kinerja setiap individu di dalam organisasi. 

Kompensasi karyawan merujuk kepada semua bentuk bayaran atau 

hadiah bagi karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka. Kompensasi 

karyawan memiliki dua komponen utama: pembayaran langsung dalam 

bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan pembayaran tidak 

langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang 

dibayar oleh perusahaan (Dessler, 2009:46). Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu karyawan yang menganggap bahwa 

gaji yang diterima selama ini kurang memadai. Seorang karyawan bagian 

housekeeping mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000, padahal UMK Kabupaten 

Malang 2016 sebesar Rp. 2.188.000. Terkadang pihak hotel terlambat 

memberikan gaji kepada karyawan. Artinya bahwa terdapat anggapan bahwa 

gaji yang diterima tidak sesuai dengan harapan dari karyawan, seperti di 

bawah UMK dan adanya keterlambatan penerimaan gaji tersebut. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Simamora (2004) bahwa indikator 

kompensasi karyawan, yaitu gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan, insentif 

yang sesuai dengan pengorbanan, tunjangan yang sesuai dengan harapan, dan 

fasilitas yang memadai. 
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Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan peneliti menemukan 

adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh karyawan terhadap kompensasi 

yang diterima. Hal ini tentu terkait dengan fenomena kompensasi yang 

kurang memadai dan tidak sesuai dengan harapan karyawan. Selain itu, 

beberapa karyawan baru juga merasa supervisi (bimbingan atau arahan) yang 

diberikan oleh atasan (supervisor) dalam pelaksanaan pekerjaan hanya 

gambaran secara umum atau kurang detail, dan biasanya menyuruh karyawan 

baru tersebut untuk belajar teknisnya kepada karyawan senior. Kondisi ini 

dapat memicu timbulnya ketidakpuasan dalam diri karyawan terhadap 

supervisi yang diterimanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Celluci dan De 

Vries dalam Mas’ud (2004) bahwa indikator-indikator kepuasan kerja 

meliputi: kepuasan terhadap gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan 

terhadap rekan kerja, dan kepuasan terhadap supervisor. 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

dengan kondisi dirinya. Karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila 

kompensasi yang diberikan perusahaan sesuai dengan harapan dan sebaliknya 

jika kompesasi tidak sesuai yang diharapkan tentu akan mengurangi kepuasan 

kerja karyawan (Mangkunegara, 2009:117). 

Kepuasan kerja karyawan dapat dilihat melalui rasa adil dan layak 

balas jasa yang diterima pekerja (kompensasi), penempatan pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian pekerja, berat ringannya pekerjaan yang ditanggung 

pekerja, suasana dan lingkungan pekerjaan, tersedianya peralatan yang 
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menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pemimpin, dan sifat pekerjaan yang 

monoton atau tidak (Hasibuan, 2012:202).   

Salah satu faktor untuk melihat kepuasan kerja pekerja adalah dapat 

melalui kompensasi. Seperti yang diungkapkan Afrida dkk (2014) bahwa 

pemberian kompensasi oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan cara 

perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, semangat kerja, dan 

kepuasan kerja pekerja. Kompensasi yang diterima pekerja pada umumnya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal, baik berupa 

makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan 

terpuaskannya kebutuhan-kebutuhan pekerja melalui pemberian kompensasi 

dapat memberikan kepuasan kerja bagi pekerja yang bersangkutan. 

Kompensasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan 

kerja pekerja, dimana pekerja akan merasa puas ketika menerima kompensasi 

yang sebanding dengan pengorbanan yang diberikannya kepada perusahaan 

(Syah, 2013). 

Beberapa penelitian terdahulu turut mendukung adanya pengaruh 

kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

Mahardika dkk (2016) menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Puri Bagus Lovina. Hasil 

penelitian Wahyudi dan Sudibya (2016) juga menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Natya 

Hotel Kuta Bali. Adapun hasil penelitian Maulani dan Trisyulianti (2011) 
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menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan Hotel Pariwisata Selabintana Sukabumi. 

Berdasarkan uraian di atas maka kompensasi dapat menjadi prediktor 

terhadap kinerja karyawan dengan perantara kepuasan kerja. Oleh karena itu, 

peneliti terdorong untuk meneliti tentang pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada Hotel Solaris 

Malang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan, kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan 

di Hotel Solaris Malang? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 

Hotel Solaris Malang? 

3. Apakah kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang? 

4. Apakah kepuasan kerja karyawan memoderasi pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian dimaksudkan agar penelitian lebih 

eksplisit pada permasalahan yang ada. Penelitian ini dibatasi pada obyek yang 
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diteliti yaitu karyawan di tiga departemen/bagian dengan jumlah karyawan 

terbanyak, yaitu Bagian Housekeeping, Food & Beverage, dan Front Office di 

Hotel Solaris Malang yang telah bekerja lebih dari 1 tahun. Tidak termasuk 

pimpinan dan masing-masing kepala bagian di dalam struktur organisasi 

Hotel Solaris Malang. Selain tiu, variabel kompensasi dibatasi pada jenis 

kompensasi finansial. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

a. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, kompensasi, dan kepuasan 

kerja karyawan di Hotel Solaris Malang. 

b. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang. 

c. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kompensasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang. 

d. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi moderasi kepuasan kerja 

karyawan pada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

Hotel Solaris Malang. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi informasi dan masukan dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan melalui kompensasi dengan dimoderasi 

kepuasan kerja. 

b. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian berikutnya, hasil peneliltian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi dan landasan empiris dalam melakukan penelitian 

berikutnya dengan topik yang sama. 

 




