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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi saat ini, sering kali ditemukan 

masalah dalam hal persaingan yang menyebabkan banyak perusahaan  

mengalami kegagalan. Persaingan yang terjadi hampir pada semua bidang usaha 

sehingga perusahaan menuntut pimpinan dan karyawan agar selalu 

meningkatkan kinerja mereka. Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh  karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Veizal Rivai, 2004) untuk mencapai 

tujuan perusahaan baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. 

Tenaga kerja atau karyawan merupakan faktor produksi yang senantiasa 

bergerak dan selalu berubah-ubah, mempunyai akal dan perasaan serta motivasi, 

jika tenaga kerja sebagai faktor produksi merasa senang bekerja dengan penuh 

semangat dan bergairah, maka dapat dipastikan bahwa tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan atau organisasi akan semakin mudah tercapai. Sebab 

kebaikan dari kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi.  

Organisasi selalu membutuhkan pemimpin untuk keberhasilan organisasi 

atau perusahaannya. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya 
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kepemimpinan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Disamping itu, seorang pemimpin juga perlu memperhatikan gaya 

kepemimpinan dalam proses mempengaruhi, mengarahkan kegiatan anggota 

kelompoknya serta mengkordinasi tujuan anggota dan tujuan organisasiagar 

keduanya dapat tercapai. 

Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

memberikan motivasi kerja pada bawahannya. Gaya kepemimpinan 

mengandung arti cara pemimpin mempengaruhi bawahan untuk lebih dapat 

berbuat atau berusaha dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pemimpin 

harus mampu mendelegasikan tugas dari pimpinan kebawahan dengan 

komunikatif, sehingga diperlukan adanya meeting yang membahas tentang 

masalah-masalah yang dihadapi bawahan yang berkaitan dengan pencapaian 

target.  

Disamping itu, suatu perusahaan atau organisasi perlu untuk membentuk 

kultur atau budaya yang mampu menjadi identitas perusahaan serta acuan dalam 

bertindak dan berperilaku. Setiap individu yang tergabung di dala sebuah 

organisasi atau perusahaan memiliki budaya yang berbeda, disebabkan mereka 

mempunya latar belakang budaya yang berbeda, namun perbedaan itu akan 

dilebur menjadi satu dalam sebuah budaya yaitu budaya organisasi. Dalam 

proses tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada invidu yang menerima dan 

ada juga yang tidak bisa menerimanya. 
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Budaya organisasi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi cara 

karyawan berperilaku, cara menggambarkan pekerjaannya, cara bekerja dengan 

koleganya, dan cara memandang masa depan dengan wawasan yang luas 

ditentukan oleh norma, nilai dan kepercayaannya. Kadang-kadang budaya 

tersebut terpecah-pecah dan sulit untuk dibaca dari luar. Budaya organisasi juga 

bisa sangat kuat dan potensif, sehingga setiap karyawan mengetahui tujuan 

perusahan dan bekerja untuk mencapainya. Melihat dampa tersebut budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. 

Selain gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Setaip karyawan belum tentu 

bersedia mengerahkan kinerjanya secara optimal sehingga faktor motivasi 

memiliki hubungan yang secara langsung dengan meningkatkan kinerja 

individual karyawan. Motivasi merupakan daya pendorong yang merangsang 

karyawan untuk mau bekerja dengan segiat-giatnya, antara karyawan satu 

dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

motivasi, tujuan, kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk bekerja dan 

dapat juga karena perbedaan waktu serta tempat. Dengan adanya motivasi yang 

baik dan tepat bagi karyawan akan sangat berguna untuk membangun kesadaran 

akan pentingnya kerja yang optimal, disiplin, dan profesional. 

Adanya perkembangan yang cukup pesat dalam industri kepariwisataan 

dikota solo saat ini, dapat dilihat dari munculnya tempat-tempat penginapan 
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yang berusaha  mengimbangi dan memenuhi kebutuhan pengunjung-pengunjung 

yang datang dari luar maupun dalam solo. Tempat-tempat penginapan tersebut 

pada perkembangannya ada yang disebut juga dengan hotel. Dengan 

perkembangan hotel-hotel biasa yang sudah ada dikota solo, kini solo 

mempunyai Syarah Hotel Solo.  

Syariah Hotel Solo merupakan hotel bernuansa islami terbesar di kota Solo, 

bahkan terbesar di Indonesia karena biasanya hotel syariah hanya memiliki 70-

100 kamar sedangkan di Syariah Hote Solo ini mempunyai 387 kamar. Dengan 

bertambahnya perkembangan industri kepariwisataan maka dibutuhkan tingkat 

pelayanan yang baik dan sopan dari pihak hotel. Setelah diamati terdapat 

keluhan dan kritik yang disampaikan para tamu terkait dengan pelayanan yang 

kurang memuaskan. Hal ini terjadi tidak lepas karena adanya faktor  gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh pihak hotel 

tersebut. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka 

pelayanan terbaik akan selalu terjaga. Kemajuan dan keberhasilan  organisasi 

sangat tergantung pada kinerja karyawan. Oleh karena itu untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja para karyawan, pimpinan organisasi perlu mengetahui 

bagaimana sikap dan perilaku karyawannya. Mengingat pentingnya masalah dan 

untuk menyikapi kondisi diatas , maka dilakukan penelitian yang berkaitan 

dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi. 



5 
 

 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, rumusan masalah yang 

disusun adalah 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Syariah Hotel Solo? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kierja karyawan Syariah 

Hotel Solo? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Syariah Hotel 

Solo? 

4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan Syariah Hotel Solo? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Syariah Hotel Solo. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Syariah Hotel Solo. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Syariah Hotel 

Solo. 

4. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan Syariah Hotel Solo. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadi refrensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia (MSDM). 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumber pemikiran bagi Hotel 

Syariah Solo dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kinerja karyawan. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian dan hipotesis. Landasan teori digunakan untuk 

dasar pemikiran ketika pembahasan masalah di bab IV. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, variabel dan definisi 

operasional, data dan sumber data, metode pengumulan data, populasi 

dan sampe, metode pengumpulan sampel, uji intrumen dan metode 

analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat, karateristik 

responden,  analisis data dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab terakhir berisi mengenai penarikan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 

 


