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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia merupakan satu bidang manajemen 

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. 

Hal ini disebabkan manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja 

yang ada di dalam organisasi, sehingga terwujud tujuan organisasi dan 

kepuasan kerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga dapat 

menghasilkan kinerja yang baik dalam sebuah perusahaan dengan cara 

penilaian, pemberian balas jasa dalam setiap individu anggota organisasi 

sesuai dengan kemampuan kerjanya. 

Setiap karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk ingin lebih maju 

dan ingin lebih baik dari pada karyawan yang lain. Hal tersebut bisa dicapai 

dengan menerapkan motivasi kerja, dengan adanya motivasi yang tinggi maka 

karyawan akan lebih mudah untuk mencapai target karena karyawan akan 

terbiasa melakukan tugas dengan baik. Motivasi adalah suatu proses psikologi. 

Hasibuan (2003:95) menyatakan motivasi penting karena dengan motivasi ini 

diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

Faktor  lain yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan yaitu 

disiplin kerja, disiplin kerja. menurut Singodimedjo, 2002 ; Sutrisno (2009 ; 

86), mengatakan disiplin adalaha sikap kesediaan dan kerelaan seseorang 
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untuk mematuhi dan menaati nerma – norma peratuatran yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapain tujuan perusahaan.  

Pembuatan suatu peraturan disiplin bertujuan agar karyawan dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, 

peraturan disiplin pada setiap organisasi tidak akan jauh berbeda dengan 

organisasi yang lain. Ditunjukan pula oleh Moenir (dalam Tohardi, 2002), 

mengatakan perlu adanya disiplinisasi, yaitu untuk menciptakan keadaan 

disuatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna melalui 

suatu sistem pengaturan yang tepat.   

Kinerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap 

karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan (Rivai, 2004:309). Pada setiap orang yang bekerja atau 

dalam suatu kelompok kerja, kinerja selalu diharapkan bisa senantiasa baik 

kualitas dan kuantitasnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

Objek penelitian ini adalah Hotel Selecta. Hotel Selecta adalah satu 

industri jasa yang menyediakan jasa akomodasi ataupun penginapan di taman 

rekreasi Selecta yang berada di Kota Batu,Malang-Jawa Timur. Hotel Selecta 

memiliki kamar dengan jumlah 50 kamar. Selecta adalah sebuah PT ( 

Perseroan Terbatas ) milik peseroan sebanyak 1110 anggota persero .Yang 

bergerak dalam Jasa Pariwisata Taman Rekreasi, Hotel & Restoran, Bidang 
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Usaha ini Adalah Perusahaan Jasa Pariwisata  atau Hospitality Industri yaitu 

sebuah bidang usaha yang berhubungan dengan Keramah tamahan,Pelayanan 

dan hiburan kepada pengunjung.  Semua  karyawan yang bekerja di Hotel 

selecta harus mempunyai  jiwa pelayanan yang tinggi sehingga akan 

menghasilkan kinerja yang bagus. Kinerja karyawan pada Hotel Selecta 

termasuk kinerja yang buruk karena karyawan tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai target karena berbagai alasan yang ada. Berdasarkan kegiatan 

pra survei yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode 

wawancara kepada HRD Hotel Selecta diperoleh informasi bahwa ada 

beberapa permasalahan pada karyawan salah satunya yaitu kinerja karyawan 

dalam bekerja sedikit menurun seperti contohnya sering terjadi lepas tanggung 

jawab pada tugas atau pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu yang 

ditentukan akan tetapi terkadang bisa terjadi sampai melebihi waktu yang 

seharusnya. 

Hasil survey dengan HRD Hotel Selecta tentang menurunya kinerja 

karyawan dalam satu bulan disebabkan ketidaktepatan penyelesain tugas yaitu 

karyawan housekeeping menyelesaikan tugas dengan waktu yang lama dari 

target waktu yang ditargetkan hotel selecta yaitu 30 menit dalam penyelesaian 

tugas room service, tetapi karyawan mampu menyelesaikan tugas rata-rata 

selama 40-45 menit untuk tugas room service. 

 Selain itu karyawan memiliki target yang telah ditentukan oleh Hotel 

Selecta yaitu karyawan tidak menyelesaikan tugas yang telah ditargetkan, 

seperti penggantian linen bedroom terkadang karyawan tidak mengganti bath 
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mat, table cloth, tissue box,tea set,dll, padahal kuantitas kerja yang ditargetkan 

kepada karyawan yaitu karyawan harus mengganti semua failitas kamar, 

termasuk peralatan kamar mandi, linen, dan membersihkan peralatan yang ada 

didalam kamar dan kamar mandi. Karyawan hotel selecta memiliki keterlambatan 

waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga dalam penyelesaian pekerjaan 

menjadi lebih lama dan tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. 

Kemudian masih banyak keluhan dari tamu hotel tentang kebersihan kamar dan 

toilet, kolam renang, back office, dan daerah parkiran. Dari peryataan tersebut 

diketahui bahwa kualitas dan kuantitas kinerja karyawan masih rendah. Berikut 

adalah data keluhan tamu di Hotel Selecta. 

Tabel 1.1 

Keluhan Tamu di Hotel SelectaTahun 2017 

 
no Jenis 

keluhan  

Jan feb Mar  apr mei Jun Jul agu sept okt nov Des 

1 Kebersih

an kamar 

dan toilet 

8 9 4 10 6 7 9 11 13 5 10 12 

2 Kerapian 

room 

6 9 8 4 7 9 4 7 5 4 6 4 

 Jumlah 

keluhan 

14 18 12 14 13 16 13 18 18 9 16 16 

Sumber: Hasil Survei dari HRD Hotel Selecta Kota Batu Tahun 2017 

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada kualitas pelayanan yang masih 

banyak di keluhkan oleh setiap pengunjung, perlunya perhatian yang lebih 

dari hotel mengenai hal tersebut yaitu kebersihan kamar dan hotel dan 

kerapian room. Dari data keluhan pengunjung tersebut perusahaan harus 

melakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 

kekurangan dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat menentukan cara 

cepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. 
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Berikut adalah data pencapaian target waktu karyawan dalam 

mempersiapkan kamar untuk tamu. 

Tabel 1.2 

Data Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Room Service Karyawan 

Hotel Selecta 

 
Jumlah 

kamar yang 

tersedia 

Target waktu 

persiapan kamar 

(mnt) 

Pencapaian waktu 

persiapan kamar 

(mnt) 

Keterlambatan waktu 

persiapan kamar 

(mnt) 

50 30 40-45 10 - 15 

 Sumber: Hasil Survei dari HRD Hotel Selecta Kota Batu Tahun 2017 

Dari Tabel 2 terlihat adanya indikasi penurunan kinerja karyawan yang 

dibuktikan dengan adanya keterlambatan waktu karyawan dalam 

mempersiapkan kamar untuk tamu.daam 1 hari, terjadi keterlambatan waktu 

karyawan dalam mempersiapkan kamar yaitu selama 40-45 menit per kamar 

dari target waktu yang diberikan oleh hotel selecta adalah 30 menit per kamar. 

Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja karyawan Hotel Selecta.  

Jika dilihat tingkat disiplin karyawan masih sangat rendah. Tingkat 

disiplin yang rendah dapat dilihat dari karyawan yang sering terlambat, keluar 

tanpa izin. Menurut ibu Utri selaku badan personalia keterlambatan karyawan 

hampir ada setiap harinya. Padahal hal tersebut sudah tertera didalam 

peraturan yang ada di selecta dan disertai dengan sanksi dari pelanggaran 

tersebut seperti dipotong gaji dan dipotong bonus. 

Data pendukung lainnya yang menyebabkan kinerja karyawan 

menurun dapat dilihat dari tingkat kehadiran karyawan yang menurun, 

disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.3 

Data Presensi Karyawan Hotel Selecta tahun 2017 

 

Bulan 
Total 

karyawan 

Total hari 

kerja 

Absensi 

karyawan 

Presentase 

(%) 

Jan 65 27 8 12,30 

Feb 65 24 14 21,53 

Mar 65 27 18 27,69 

Apr 65 26 20 30,76 

Mei 65 27 11 16,92 

Juni 65 26 13 20,01 

Juli 65 27 9 13,84 

Agsts 65 27 11 16,92 

Sept 65 26 11 16,92 

Okt 65 27 12 18,46 

Nov 65 26 16 24,61 

Des 65 27 17 26,15 
 Sumber: Hasil Survei dari HRD Hotel Selecta Kota Batu Tahun 2017 

Berdasarkan data absensi karyawan di Hotel Selecta dapat dilihat 

bagaimana tingkat kedisplinan karyawan Hotel yang sangat kurang. Dalam 1 

bulan terdapat 8-20 karyawan yang melakukan absen kerja atau tidak masuk 

kerja tanpa keterangan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh karyawan 

hotel selecta yaitu dating terlambat . Dapat diketahui waktu jam kerja di hotel 

selecta adalah 8jam , terbagi dari 3 shift yaitu shift pagi pukul 08.00-16.00, 

shift siang pukul 16.00-00.00,shift malam pukul 00.00-08.00 tetapi banyak 

karyawan yang datang terlambat sekitar 15-20 menit dan ada pula karyawan 

yang meinggalkan jam kerja lebih cepat dengan berbagai alasan. 

Disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan, pernyataan ini 

diperkuat dengan adanya pendapat dari Malayu S.P Hasibuan (2000) 

“Semakin baik disiplin kerja seseorang, maka semakin tinggi hasil prestasi 

kerja (kinerja) yang akan dicapai”. Disiplin kerja karyawan bisa dilihat dari 
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tingkat kehadiran dan ketepatan waktu datang, hal ini bisa dilihat dari tingkat 

keterlambatan karyawan dalam masuk bekerja. 

Menurut Hasibuan (2004:20), faktor disiplin sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Disiplin biasanya berbanding lurus terhadap 

produktivitas karyawan dalam suatu perusahaan, bila tingkat disiplin 

karyawan suatu perusahaan baik, maka tingkat produktivitas perusahaan itu 

juga akan baik. Penegakkan disiplin yang terlalu tinggi bisa memicu stres 

kerja karyawan atau bisa juga memicu motivasi karyawan karena beberapa 

karyawan cenderung malas bekerja bila tidak ada penegakkan disiplin yang 

tegas. Fenomena ini sering terjadi dan secara langsung maupun tidak langsung 

akan mempengaruhi perilaku karyawan. 

Menurut Purba (2004:67), motivasi merupakan suatu motif yang 

mendorong dan memberikan semangat kerja kepada bawahan, memberikan 

kekuatan terhadap aktivitas-aktivitas dan mengarahkan tingkah laku bawahan 

agar mengarah pada sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya motivasi yang 

diberikan atasan kepada bawahan di dalam perusahaan maka akan dapat 

berpengaruh signifikan kepada kinerja karyawan dan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang menjadi target 

perusahaan. Motivasi yang berkelanjutan berdampak positif untuk mendukung 

kinerja karyawan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Alderfer (dalam Hasibuan, 2003:113). 

Teori ini mengelompokkan kebutuhan manusia dalam 3 kelompok yaitu: 

Exsistence Needs (Kebutuhan Eksitensi) Kebutuhan ini berhubungan dengan 
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fisik dari eksistensi pegawai, seperti makan, minum, gaji, keamanan kondisi 

kerja. Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow 

dianggap sebagai kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Relatedness 

Needs (Kebutuhan Hubungan Sosial) Kebutuhan ini berhubungan dengan 

interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow dianggap 

sebagai kebutuhan sosial. Dan Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) 

Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pribadi, hal ini 

berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Kebutuhan ini jika 

dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow dianggap sebagai kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisai diri. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada HRD Hotel Selecta diperoleh 

informasi bahwa manajer tingkat menengah sekelas supervisor dilihat kurang 

memiliki kedekatan kepada karyawan yang dipimpinnya dan juga kurang 

intens dalam memberikan motivasi kepada karyawan bawahannya, sehingga 

berdampak rendahnya semangat kerja karyawan, karena merasa kurang 

diperhatikan dan mengakibatkan kinerja karyawan menjadi tidak optimal. 

Selain itu, motivasi kerja karyawan yang rendah juga terjadi karena dilihat 

kedekatan antar karyawan juga rendah sehingga lingkungan kerja yang 

terbentuk kurang kondusif. 

Tingkat motivasi yang dilakukan oleh hotel selecta terbilang masih 

kurang karena dapat diketahui jadwal gaji yang ditentukn oleh selecta yaitu 

tanggal 15 setiap bulannya, tetapi kenyataannya karyawan sering menerima 
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gaji telat 2-3 hari dari tanggal yang di tentukan. Selain itu hotel selecta tidak 

terlalu memprioritaskan karyawan yang berprestasi dengan diberikannya reward. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan  diatas dapat dikatakan bahwa, 

adanya permasalahan organisasi terhadap motivasi kerja dan disiplin kerja 

sehingga kinerja karyawan masih rendah di Hotel Selecta. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Selecta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

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

Selecta? 

2. Apakah motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Hotel Selecta ? 

3. Diantara variable motivasi kerja dan disiplin kerja manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel Selecta? 

 

C. Batasan masalah 

Perlu adanya batasan masalah supaya pembahasan dalam penelitian ini  

terfokus, ruang lingkup penelitian ini terarah, dan tidak terlalu meluas seingga 

membuat peneliti lebih sefesifik dalam meneliti. Maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Pada karyawan bagian housekeeping Hotel Selecta dengan masa kerja 

minimal 1 tahun. 

2. Teori motivasi dalam penelitian ini menggunakan Teori motivasi ERG 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja,disiplin kerja dan kinerja Hotel 

Selecta. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Selecta. 

3. Untuk mengetahui diantara variable motivasi kerja dan disiplin kerja yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan  

Bagi perusahaan diharapkan proposal ini dapat memberikan saran 

atau masukan kepada perusahaan guna menerapkan motivasi kerja dan 

disiplin kerja yang lebih tepat terhadap kinerja karyawan dalam 

perusahaan. 

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Bagi pihak akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi informasi dan masukan ilmu pengetahuan 

khususnya sumberdaya manusia di tingkat perguruan tinggi dalam rangka 
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memahami pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

kerja karyawan. Selain itu, bagi para peneliti berikutnya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi danlandasan empiris dalam melakukan 

penelitian-peneltian berikutnya dengan topic yang sama. 




