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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era kompetisi sekarang ini, setiap perusahaan harus mampu 

mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan mengandalkan 

berbagai cara yang tersusun dalam program untuk meningkatkan kinerja para 

karyawan. Banyak faktor yang terkait dalam perbaikan kinerja perusahaan. 

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam 

mencapai tujuannya adalah faktor sumber daya manusia (SDM). 

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi 

maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 

Beberapa cara untuk mewujudkan kinerja yang baik dapat dicapai dengan 

melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian motivasi. Melalui 

cara tersebut diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung jawab atas 

pekerjaan mereka karena para karyawan telah terbekali dan hal tersebut 

berkaitan dengan implementasi kerja mereka.
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Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara terbaik untuk 

meningkatkan kapasitas kinerja karyawan adalah dengan menghubungkan 

kompensasi dengan perkembangan karyawan. Apabila program kompensasi 

dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih 

mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya dan 

memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga 

produktifitas meningkat dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan 

harga yang kompetitif. Sehingga perusahaan bukan hanya unggul dalam 

persaingan, namun juga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

bahkan mampu meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. 

Kinerja (Rachmawati, 2009) merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai 

dengan moral maupun etika. Hasil kerja sesuai dengan tujuan perusahaan akan 

sangat tergantung pada hasil kerja karyawan. Hasil kerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang, 

meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasi, 

umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya, 

dan variabel-variabel personal lainnya. Faktor eksternal merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan, 



3 
 

kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, jenis latihan dan pengawasan, 

sistem upah serta lingkungan sosial.  Dalam meningkatkan kinerja 

karyawannya perusahaan akan melakukan beberapa cara yang dapat 

mendorong karyawan untuk bekerja secara maksimal. Beberapa kegiatan 

tersebut diantaranya pemberian pelatihan, pemberian kompensasi, pemberian 

penghargaan dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut akan sangat berkaitan 

dengan pemberian kompensasi. Kepuasan atas kompensasi dapat 

mempengaruhi perilaku karyawan untuk bekerja lebih bersemangat dan 

memacu tingginya kinerja (Handoko, 2000). 

Kinerja merupakan hasil kerja keras secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggungjawab pekerjaannya (Mangkunegara 2010:9). Kinerja yang tinggi 

dari sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dapat menjadi 

keunggulan kompetitif dari organisasi itu sendiri karena tidak mudah ditiru 

oleh pesaingnya. Anoraga (2005:129) menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yakni motivasi, pendidikan, ketrampilan, 

sikap dan etika, tingkat penghasilan (kompensasi), teknologi, disiplin kerja 

serta lingkungan kerja. Berdasarkan ungkapan tersebut, maka tingkat 

penghasilan (kompensasi mempengaruhi salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan kinerja karyawan.  

Kompensasi (Subekhi dan Jauhar, 2011:176) dapat dikatakan sebagai 

bentuk setiap penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa   

atas   kontribusi   yang   mereka   berikan kepada organisasi. Pada umumnya 
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kompensasi diberikan  untuk:  (i)  menarik  karyawan  yang cakap masuk 

organisasi; (ii) mendorong mereka yang berprestasi tinggi; (iii) 

mempertahankan mereka  yang  produktif  dan  berkualitas  agar tetap setia.  

Terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial (Simamora 2001:412). Kompensasi finansial terdiri 

dari bayaran yang diterima karyawan berupa gaji, bonus dan komisi. 

Sedangkan kompensasi non finansial terdiri dari bantuan sosial untuk 

karyawan, tunjangan hari tua, uang cuti, dan fasilitas seperti rumah dinas, 

kendaraan, dan sebagainya. Kompensasi non finansial merupakan kompensasi 

yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan 

psikologis atau fisik dimana orang tersebut bekerja. misalnya peluang akan 

pengakuan, perasaan akan pencapaian, dan peluang akan promosi. 

Hotel Gajah Mada Malang adalah salah satu hotel bernuansa klasik 

Eropa di Jalan Doktor Cipto No.17, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang 

yang di bangun mulai bulan agustus 2002 di atas lahan seluas 1600 m2 dan 

resmi dibuka untuk memanjakan para tamu terhormatnya mulai tanggal 5 juni 

2004. Hotel Gajah Mada sebagai satu-satunya hotel berbintang 3 dengan 

fasilitas dan standar service internasional di kota Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan narasumber salah 

satu karyawan hotel bintang tiga di kota Malang yakni hotel Gajah Mada, 

peneliti menemukan bahwa kompensasi karyawan yang diberikan berupa Gaji, 

Bonus service, THR, Asuransi, Seragam dan Bonus Cuti. (Hasil Wawancara 

dengan bapak Lestari Sugiarto). Berikut ini data ketepatan waktu yang 
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ditetapkan pihak perusahaan dengan hasil ketepatan waktu yang dihasilkan 

oleh karyawan. 

Tabel 1.1 

Ketepatan Waktu terhadap target karyawan Hotel Gajah Mada 

Periode januari – desember 2017 

No. Bulan Target Waktu bagian 

kitchen (Pastry) 

Waktu tempuh 

Kinerja Karyawan 

Selisih 

1 Januari 5 jam/hari 5,5 jam/hari 30 menit 

2 Februari 5 jam/hari 6 jam/hari 60 menit 

3 Maret 5 jam/hari 5,5 jam/hari 30 menit 

4 April 5 jam/hari 6 jam/hari 60 menit 

5 Mei 5 jam/hari 6 jam/hari 60 menit 

6 Juni 5 jam/hari 7 jam/hari 120 menit 

 Sumber : staff pastry hotel Gajah mada (bapak lestari sugiarto) 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa waktu tempuh kinerja karyawan 

lebih banyak tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan, 

kegagalan kinerja ini mengindikasikan penurunan kinerja disebabkan terlalu 

pendeknya target waktu yang ditetapkan perusahaan kepada karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lestari sugiarto, hal ini disebabkan 

karena insentif yang diberikan kepada karyawan sangat kecil apabila target 

waktu terpenuhi. 

Hotel Gajah Mada dengan arsitektur mewah perpaduan romawi kuno 

dan eropa, memiliki total 44 kamar, yang terdiri dari 43 kamar superior dan 

satu kamar president suite yang tersebar di 3 lantai. Semua kamar dilengkapi 

dengan fasilitas dan sarana sesuai standar hotel bintang 5 seperti AC, Mini Bar, 

Coffee Making Facility, Safe Deposit Box, telephone dengan direct line, Flat 
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TV yang dilengkapi dengan channel HBO,CNN serta sistem pengaman dengan 

menggunakan Vingcard. 

Hasil penelitian terdahulu dari Dito (2010), kompensasi berpengaruh 

positif dan siginifkan terhadap kinerja,  sehingga  adanya  peningkatan 

pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja karyawan. Dikarenakan, 

kinerja tidak dapat dilepaskan dari kompensasi, kompensasi adalah elemen 

penting dalam kinerja karyawan (Mahmudi, 2005:179). Pengaruh kompensasi 

terhadap karyawan sangatlah besar. Semangat kerja yang tinggi,keresahan dan 

loyalitas karyawan banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi 

(Nitisemito,1996). Ditambahkan lagi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang RI 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja atau 

buruh adalah “suatu pemenuhan  kebutuhan  dan/  atau  keperluan yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 

dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana kinerja karyawan pada Hotel Gajah Mada?  

2. Bagaimana kompensasi finansial dan non finansial karyawan pada Hotel 

Gajah Mada?  

3. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hotel Gajah Mada?  
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4. Apakah kompensasi non finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hotel Gajah Mada? 

C. Batasan Masalah 

1. Kompensasi finansial menurut (Soleman, 2006), non finansial (Soleman, 

2011) dan kinerja (Mengkunegara, 2000). 

2. Karyawan bagian kitchen (pastry) yang sudah bekerja atau memiliki masa 

kerja diperusahaan minimal 1 tahun. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Hotel Gajah Mada. 

2. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial, non finansial dan kinerja 

karyawan pada Hotel Gajah Mada. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan pada bagian kitchen dan cafe Hotel Gajah Mada. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi non finansial terhadap kinerja 

karyawan pada bagian kitchen dan cafe  Hotel Gajah Mada. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui kompensasi finansial dan 

non finansial pada Hotel Gajah Mada. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mencakup kinerja dan 

kompensasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat 

memberikan dorongan minat atau keinginan bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut. 


