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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting perusahaan 

dalam mendukung kemajuan dan kelangsungan sebuah perusahaan. Kualitas 

Sumber Daya Manusia menjadi harapan untuk mencetak keunggulan bersaing 

sebuah perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang 

sangat berharga dengan semua potensi yang dimiliki. Suatu perusahaan bisa 

berjalan  dengan baik bila sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut 

mampu bekerja dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia dapat 

bekerja secara efektif dan efisien apabila sumber daya manusia tersebut dapat 

memanfaatkan keahlian yang dimilikinya secara maksimal. 

Adanya sumber daya manusia di sebuah perusahaan tentunya memiliki 

peran yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi besar dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi sumber daya manusia yang terdapat 

pada suatu perusahaan harus di manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa 

memberikan output yang optimal untuk perusahaan. 

Kinerja karyawan sangat penting bagi perusahaan sebagai alat pengukur 

keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Mangkunegara (2013:63) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun 

kuantitas yang telah dicapai oleh pegawai per periode dalam menjalankan 

tanggung  jawab yang telah di berikan oleh suatu perusahaan terhadapnya. 
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Soemadji (2001: 109), terdapat berbagai faktor kinerja karyawan, antara 

lain: 1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 2) Penempatan 

kerja yang tepat 3) Pelatihan dan promosi 4) Rasa aman di masa depan 

(dengan adanya pesangon dan sebagainya) 5) Hubungan dengan rekan kerja 6) 

Hubungan dengan pemimpin. Dari beberapa faktor di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Faktor internal antara lain: kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, 

kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Faktor eksternal meliputi: gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan sistem manajemen yang 

terdapat di perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut hendaknya perlu 

diperhatikan oleh pimpinan sehingga kinerja karyawan dapat optimal. 

Pemberian kompensasi sangat berpengaruh pada tingkat motivasi kerja 

dan hasil kerja bagi karyawan karna kompensasi yang diterima oleh karyawan 

itu akan menjadi sumber penghasilan dalam rangka mencukupi kebutuhan 

hidup mereka. Menurut Hasibuan (2013:117), Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung 

yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan 

kepada perusahaan.  

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui 

kompensasi. (Mathis dan Jackson. 2000) secara sederhana, kompenssasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan untuk balas jasa kerja mereka. 
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Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah disiplin. Disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat 

kerja dan mendukung terwujudnya tujuan organisasi. S.P Hasibuan (2007:193) 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin harus ditegakkan 

dalam suatu organisasi perusahaan, tanpa dukungan disiplin karyawan yang 

baik sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya, jadi disiplin adalah 

kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Pegawai yang disiplin diartikan sebagai seorang pegawai yang selalu 

datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya 

dengan baik, mematuhi semua aturan organisasi dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh S.P Hasibuan (2012:193) 

menyatakan bahwa semakin baik disiplin kerja seorang karyawan maka 

semakin tinggi hasil kinerja yang akan dicapai. 

Hotel Maharaja adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa yang 

terletak di Jl. Raya Klakah no. 99 Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 

67356. Kinerja karyawan hotel dalam melaksanakan tugas masih belum 

maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan dari konsumen. 

Data keluhan konsumen dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :  

 

 

 



4 
 

 

Tabel 1.1 Data keluhan pelanggan Hotel Maharaja Tahun 2017 

Bulan Keluhan Jumlah 

April 

1.Tempat parkir sempit 

2.Lampu mati 

1 

1 

Mei Kamar mandi kurang bersih 4 

Juni Karyawan lambat dalam pelayanan 3 

Juli lampu kamar mandi mati 2 

Agustus 

1.Kamar mandi kurang bersih 

2.Kran Macet 

3.Pelayanan karyawan lambat 

5 

2 

3 

September kran macet 2 

Sumber : Data Primer Hotel Maharaja 

Dilihat dari tabel 1.1 tersebut kinerja karyawan Hotel Maharaja belum 

maksimal, hasil kinerja yang dicapai oleh karyawan masih menimbulkan 

banyak komplain dari konsumen. Hal ini dikarenakan ada beberapa 

permasalahan yang terjadi di Hotel Maharaja. 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada Hotel Maharaja yaitu 

pemberian gaji yang masih dibawah UMK Lumajang. 

Tabel 1.2 Data Gaji Karyawan Hotel Maharaja Tahun 2017. 

Bulan Gaji UMK 

April Rp.1.250.000 Rp. 1.550.000 

Mei Rp. 1.250.000 Rp. 1.550.000 

Juni Rp. 1.250.000 Rp. 1.550.000 

Juli Rp. 1.250.000 Rp. 1.550.000 

Agustus Rp. 1.250.000 Rp. 1.550.000 

September Rp. 1.250.000 Rp. 1.550.000 

Sumber : Data Primer Hotel Maharaja 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pemberian gaji di Hotel Maharaja 

masih dibawah UMK Lumajang. Pihak hotel hanya memberi gaji Rp. 

1.250.000 / bulan  sedangkan UMK Lumajang sebesar Rp. 1.550.000 / bulan. 

Mangkunegara (2013:84) menyatakan bahwa kompensasi yang di terima atau 
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diberikan pada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat motivasi serta hasil 

kerja.  

Selain itu permasalahan kedisiplinan, tidak disiplinnya karyawan dalam 

melaksanakan tugas seperti, seringnya para karyawan absen kerja tanpa ada 

alasan yang jelas. Berikut adalah tabel daftar presensi kehadiran karyawan 

Hotel Maharaja. 

Tabel 1.3 Absensi Karyawan pada Tahun 2017 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 
Absensi 

Karyawan Alfa Presentase 
April 37 5 18% 

Mei 37 4 18% 

Juni 37 5 13% 

Juli 37 8 21% 

Agustus 37 10 29% 

September 37 6 18% 

Sumber : Data Primer Hotel Maharaja 

Dilihat dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

karyawan Hotel Maharaja yang tidak masuk kerja tanpa keterangan cukup 

tinggi. Hasibuan (2012:193) mengemukakan semakin baik disiplin kerja 

karyawan, maka semakin tinggi kinerja yang akan dicapai. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tugas yang telah diberikan pihak hotel. 

Apabila kedisiplinan tersebut tidak di taati kemungkinan tujuan yang telah 

ditetapkan pihak hotel tidak bisa dicapai.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

dengan melakukan penelitian berjudul: “Pengaruh Kompensasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Maharaja Lumajang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan, kompensasi dan disiplin kerja di Hotel 

Maharaja? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

di Hotel Maharaja? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

di Hotel Maharaja? 

4. Apakah kompensasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di Hotel Maharaja? 

5. Dari variabel kompensasi dan disiplin kerja manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel Maharaja? 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini dibatasi yakni hanya 

menyangkut karyawan room and cleaning divition yang berjumlah 37 orang. 

Variabel kinerja dengan indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu 

mengacu pada teori Mangkunegara (2013:63). Pembahasan kompensasi pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada pemberian kompensasi finansial langsung, 

kompensasi finansial langsung dengan indikator gaji, insentif dan tunjangan 

Hasibuan (2002:54). dan Disiplin kerja dengan indikator ketaatan, kehadiran 

dan ketepatan waktu S.P Hasibuan (2007:193) 
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D. Tujuan Penelitian

berdasarkan perumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian 

ini sebagai berikut 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, kompensasi dan disiplin kerja di

Hotel Maharaja.

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kinerja

karyawan di Hotel Maharaja.

3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja

karyawan di Hotel Maharaja.

4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja secara simultan

terhadap kinerja karyawan di Hotel Maharaja.

5. Untuk menganalisis variabel kompensasi dan disiplin kerja yang lebih

dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di Hotel Maharaja.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan 

kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu 

mengenai kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Hotel 

Maharaja.
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