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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan pemeran utama keberlangsungan 

aktivitas yang terjadi di perusahaan. Perusahaan dapat dengan mudah 

memberikan sarana atau prasarana yang menunjang aktivitas operasional, agar 

sumber daya manusia dapat dengan handal mengoperasikan perlengkapan 

tersebut, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa peran karyawan sebagai sistem penggerak kegiatan 

perusahaan dan penentu keberhasilan tujuan perusahaan. Dewasa ini, perusahaan 

dituntut untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar mampu beradaptasi dengan dinamika 

perkembangan bisnis di era globalisasi.  

Perusahaan berupaya melalui berbagai cara untuk mengembangkan 

program-program yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia 

untuk menciptakan karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan harapan 

perusahaan. Akibatnya, perusahaan mengharapkan adanya peningkatan prestasi, 

tanggung jawab dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sehingga, kinerja 

karyawan dijadikan sebagai salah satu barometer dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Kinerja kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab dengan 

hasil yang diharapkan oleh perusahaan (Rivai,2005) 
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Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Mangkunegara, 

2006). Kinerja karyawan mengungkapkan prestasi kerja karyawan pada 

pekerjaan yang dilakukan, baik secara kualitas dan kuantitas. Hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. 

evaluasi terhadap kinerja merupakan sebuah gambaran sistematis tentang 

kekuatan dan kelemahan karyawan (Sugiyono, 2009).  

Simanjuntak (2011) menyampaikan bahwa kinerja dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari individu meliputi: 

kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat 

sosial dan demografi seseorang, sementara faktor psikologis terdiri dari: 

persepsi, peran, sikap kerja, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. 

Sedangkan faktor eksternal dari organisasi terdiri dari: struktur organisasi, 

design pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan. Salah satu ranting dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sikap kerja, yang sebagian 

besar dilakukan dalam penelitian perilaku organisasi, yang menitik beratkan 

pada sikap kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi.  

Perilaku organisasi mendorong karyawan dalam menunjukkan 

performa kerja yang baik. Al Ahmadi (2009) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja individu. Istilah kepuasan kerja (job satisfaction) dapat 

didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang 

merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Karyawan dengan tingkat 
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kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif atau negatif 

terhadap pekerjaan yang dilakukan, ketika individu membicarakan sikap 

karyawan, maka dapat disebut kepuasan kerja (Robbins & Judge, 2008:99).  

Sutrisno (2010) menyampaikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor psikologis, sosial, fisik, dan 

finansial. Performa kerja optimal yang ditunjukkan karyawan salah satu karena 

karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang dibebankan. Untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan karyawan dan kepentingan organisasi, kepuasan kerja 

perlu dipertimbangkan dan dikembangkan. Dalam bekerja, seseorang yang 

menginginkan kepuasan kerja akan berusaha dengan segenap kemampuan yang 

dimiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya, sehingga hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal. 

Selain terkait kepuasan kerja karyawan, komitmen organisasional juga 

menjadi salah satu perilaku organisasi yang perlu untuk diperhatikan bagi 

perusahaan. Blau dan Boal (1986 dalam Ardiansyah, 2003) mendeskripsikan 

bahwa komitmen organisasional adalah keyakinan karyawan untuk berpihak 

pada organisasi beserta tujuan, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya 

dalam organisasi tersebut. Luthans (2006) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi ditunjukkan dengan keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota 

organisasi, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan 

keyakinan tertentu untuk menerima nilai dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, 

dapat dideskripsikan bahwa komitmen organisasional merupakan cerminan 
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loyalitas karyawan pada organisasi dan berkeingan untuk melanjutkan 

keanggotaan untuk menunjukkan kepedulian dan keberhasilan perusahaan. 

Desser (2004) juga menambahkan bahwa kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan bergantung pada karyawan yang terlatih dan memiliki komitmen 

yang tinggi kepada organisasi. Komitmen karyawan kepada organisasi tidak 

muncul secara otomatis, melainkan ada dorongan yang mempengaruhi 

munculnya perilaku komitmen organisasional. Meyer et al (1991) 

menggolongkan multidimensi dari komitmen organisasional menjadi 

komponen model afektif, keberlanjutan dan normatif.   

Dewasa ini, perkembangan industri jasa pariwisata oleh pemerintah dan 

masyarakat semakin bergerak maju atau berkembang. Perkembangan sektor 

pariwisata di Kota Batu menjadi salah satu tolak ukur perkembangan industri 

pariwisata di Jawa Timur. Peningkatan industri pariwisata juga disertai dengan 

semakin meningkat peluang bisnis perhotelan. Usaha jasa perhotelan 

merupakan salah satu bisnis yang banyak dilirik pengusaha karena menjanjikan 

keuntungan usaha seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang 

memanfaatkan jasa perhotelan, misalnya: tempat penginapan, penyelenggaraan 

event-event tertentu seperti tempat acara ulang tahun dan tempat seminar.  

Jambuluwuk Batu Village Resort salah satu perusahaan jasa yang 

bergerak dibidang perhotelan. Terletak di lokasi yang strategis karena 

kawasannya masih di sekitar Kota Wisata Batu.  Pada tahun 2009 perusahaan 

direkrut oleh New Venture Indonesia / NVI bagian dari New Ventures global 

atau WRI - World Resources Institute, Washington, Amerika Serikat. Pada 
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bulan Oktober 2009 perusahaan menerima penghargaan The Best Finalis ln 

Investor Forum 2009 of NVI 2009. Pada tahun 2013 Jambuluwuk Batu Village 

Resort  juga mendapatkan Anugerah Indonesia yaitu the best view  dan gold 

circle dari Agoda tahun 2014. 

Keberadaan Jambuluwuk Batu Village Resort tidak disetai dengan 

performa kerja yang baik. Permasalahan yang terjadi di Jambuluwuk Batu 

Village Resort terkait dengan kinerja karyawan berdasarkan wawancara adalah 

terdapat beberapa penurunan pencapaian kinerja karyawan. Diketahui bahwa 

berdasarkan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan, yang 

ditunjukkan melalui survei pelayanan yang diajukan kepada konsumen 

menunjukkan adanya ketidakstabilan kinerja karyawan. Adapun laporan 

pencapaian target kinerja karyawan tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Pencapaian Target Kinerja Karyawan pada Tahun 2016 

Uraian 
Capaian Bulan Ke- 

8 9 10 11 12 

Resepsionis menerima tamu dengan 

ramah dan profesional 
98% 95% 95% 97% 97% 

Karyawan menginformasikan dengan 

jelas layanan yang tersedia di hotel 
87% 80% 78% 70% 70% 

Karyawan mengenali pengunjung dengan 

baik dengan memanggil pengunjung 

sesuai dengan nama 

97% 95% 90% 95% 98% 

Karyawan sigap dan tanggap menerima 

panggilan melalui telefon dari pelanggan 
90% 85% 87% 80% 75% 

Karyawan mengucapkan terima kasih 

kepada pengunjung ketika check out dan 

mengingatkan pengunjung untuk kembali 

menginap 

98% 97% 98% 99% 99% 

Sumber: Dokumentasi Jambuluwuk Batu Village Resort 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase pencapaian kinerja karyawan 

cenderung fluktuatif. Persentase pencapaian yang ditoleransi oleh pihak hotel 

sebesar 2% dari total 100% pencapaian, di mana hal tersebut bergantung pada 

tingkat kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan yang berupa 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengunjung.  

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa capaian 

yang memiliki persentase yang bahkan tidak mencapai 90% selama 5 bulan. 

Pertama, karyawan cenderung tidak mengetahui dengan detail jenis layanan 

yang disediakan oleh hotel. Penyampaian layanan tersebut hanya disampaikan 

oleh resepsionis kepada pengunjung. Namun, secara keseluruhan jenis layanan 

yang tersedia tidak diketahui oleh hampir sebagian karyawan yang terlibat 

langsung dengan tamu, seperti bellboy, housekeeping atau room service. 

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan dan laporan tersebut, kualitas 

layanan karyawan juga cenderung kuang baik. Fenomena yang terjadi adalah 

karyawan cenderung kurang sigap dan kurang tanggap dalam menerima 

panggilan telefon. Deringan telefon di resepsionis tidak segera diangkat hingga 

terdengar lebih dari tiga kali telefon berdering, padahal hal tersebut sudah 

ditetapkan oleh perusahaan untuk segera mengangkat telefon maksimal pada 

deringan ketiga.  

Terkait kepuasan kerja, permasalahan yang muncul adalah kepuasan 

karyawan atas gaji yang diterima. Karyawan mengungkapkan bahwa gaji yang 

diperoleh dibawa UMR Kota Batu (Rp. 2.193.145,00) dan karyawan tidak 

keberatan akan hal tersebut. Sistem pemberian gaji disesuaikan dengan 
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kedudukan karyawan. Akan tetapi, karyawan mengungkapkan bahwa gaji yang 

diterima kurang mencukupi kebutuhan fisiologis keluarga mereka, yang berupa 

kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal. Gaji yang diterima karyawan 

berkisar antara Rp. 1.230.000,- hingga Rp. 2.100.000,-. Karyawan 

mengungkapkan bahwa nominal gaji yang diterima terlalu rendah. 

Selain itu, karyawan juga memiliki kepuasan rendah atas pekerjaan yang 

dilakukan. Karyawan mengungkapkan bahwa tanggung jawab pekerjaan yang 

dilakukan terlalu berat. Karyawan merasa terbebani dengan pemenuhan waktu 

kerja dan istirahat. Jam kerja karyawan terbagi menjadi 3 shift yang masing-

masing bekerja selama 8 jam, yang termasuk 1 jam istirahat kerja yang 

dilakukan secara bergantian. Namun, karyawan mengungkapkan bahwa ketika 

akhir pekan, terhitung dari hari Jumat hingga minggu atau pada hari libur 

nasional, jam istirahat karyawan berkurang. Dari yang awalnya 1 jam, pada 

hari-hari tersebut bisa hanya mencapai 30 menit atau bahkan 15 menit. Kondisi 

ini mengakibatkan karyawan merasa kurang puas dengan pekerjaan yang 

dilakukan, karena karyawan merasa lelah dan tidak bisa memberikan pelayanan 

secara maksimal.  

Sementara fenomena yang terjadi pada komitmen organisasional adalah 

kesetiaan karyawan. Diketahui bahwa jumlah karyawan setiap 3 bulan sekali 

mengalami perubahan, yaitu peningkatan atau penurunan. Adapun perubahan 

jumlah karyawan tersaji pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Karyawan tahun 2016 

Bulan Jumlah Karyawan Masuk Jumlah Karyawan Keluar 

Maret 30 5 

Juni 38 7 

September 33 3 

Desember 35 4 

Sumber: Dokumentasi Jambuluwuk Batu Village Resort 

Tabel 1.2 menunjukkan terdapat fluktuasi jumlah karyawan setiap 3 

bulan. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa setiap 3 bulan sekali pihak 

hotel sering membuka rekrutmen kerja atau program pelatihan bagi karyawan 

baru. Dalam sekali rekrut, peserta yang terlibat maksimal mencapai 19 orang. 

Namun, pada kenyataannya aktivitas tersebut tidak cukup membuat jumlah 

karyawan menjadi konsisten. Kondisi ini mengungkapkan bahwa karyawan di 

Jambuluwuk Batu Village Resort kurang berkomitmen untuk tetap setia bekerja 

di hotel tersebut. 

Imbas dari perilaku ketidaksetian tersebut ditunjukkan pada kebanggaan 

karyawan. Pada kenyataannya, berdasarkan pengamatan karyawan merasa tidak 

memiliki tanggung jawab moral dan etika kepada hotel Jambuluwuk Batu 

Village Resort. Berdasarkan wawancara juga karyawan menyampaikan bahwa 

karyawan berkeinginan kerja di hotel tersebut sebagai penambah pengalaman 

bagi karyawan untuk memperoleh kerja yang lebih baik. Karyawan juga 

mengaku apabila ada perusahaan atau organisasi yang membuka lowongan 

pekerjaan dengan gaji dan insentif yang lebih tinggi, mereka karyawan akan 

mengundurkan diri dari. Sehingga karyawan tidak merasa rugi jika memutuskan 

keluar dari tempat kerjanya.  
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anita Ayu Pangestu (2014), 

dengan judul “pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap 

kinerja pegawai (studi pada BNI KCU Semarang).” Hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasional secara 

positif dan signifikan mempengaruhi kinerja pegawai BNI KCU Semarang. 

Variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional mempengaruhi sebesar 

66,3% terhadap kinerja pegawai.  

Berdasarkan dari pemikiran tersebut di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional 

terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan di Jambuluwuk Batu 

Village Resort.” 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja karyawan, kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

di Jambuluwuk Batu Village Resort? 

2. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Jambuluwuk Batu Village Resort? 

3. Variabel mana yang paling berpengaruh antara kepuasan kerja dan 

komitemen organisasional terhadap kinerja karyawan di Jambuluwuk Batu 

Village Resort? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan membatasi lingkup 

pembahasan, maka peneliti membutuhkan pembatasan masalah. Penelitian ini 

berkonsentrasi terhadap karyawan bagian operasional yang terdiri dari 

reservation, reception, cashier, house keeping, room service dan bellboy 

memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Variabel pada penelitian ini dibatasi 

pada variabel kinerja karyawan, kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

Variabel kinerja karyawan yang digunakan pada penelitian dikembangkan dari 

teori Mangkunegara (2009). Teori variabel kepuasan kerja didasarkan pada 

teori Luthans (2006). Sementara indikator pada variabel komitmen 

organisasional dikembangkan berdasarkan teori Lincoln (1989) dan Bashaw 

(1994).  Sedangkan pengukuran kinerja menurut Malthis-Jackson (2006) yang 

meliputi: kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan kerja sama. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah terkait dengan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional di Jambuluwuk Batu Village Resort. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan di Jambuluwuk Batu Village 

Resort. 

c. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Jambuluwuk Batu Village Resort. 
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2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan masukan kepada karyawan di Jambuluwuk Batu Village

Resort, pentingnya pengaruh kepuasan kerja dan komitmen

organisasional dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan.

b. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat untuk

menambah pengetahuan atau masukan dan bahan pertimbangan dalam

penelitian selanjutnya menambah variabel lainnya.


